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Remiss av Europeiska Kommissionens förslag till rådets direktiv om en global 

minimiskatt för multinationella företag inom EU  

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har fått det aktuella ärendet på remiss och vi önskar att 

framföra följande synpunkter. 

 

NNR har sedan år 2010 genomfört undersökningar och frågat företag om vilka regelområden 

de anser vara mest komplexa och kostsamma att hantera. Vid samtliga tillfällen har företagen 

svarat att skatte- och momsområdet är det som ligger på första plats och dessutom med 

betydande marginal i relation till övriga regelområden. Det finns således ett betydande behov 

av att driva på och genomföra åtgärder, såväl nationellt som internationellt, som medför att 

komplexiteten minskar samt att kostnaderna för efterlevnad av regelverket därmed sjunker 

över tid. Detta får anses vara viktigt för alla typer a av företag, oavsett storlek, eftersom 

alternativvärdet av dessa resurser definitivt får anses vara högre med en annan användning.  

 

I det aktuella ärendet remitterar Finansdepartementet ett utkast till rättsakt i fråga om att inom 

Europeiska unionen införa en minimiskatt på EU nivå och som skulle träffa multinationella 

företag. Förslaget är att skattesatsen ska vara lägst 15 % och ska börja tillämpas fr.om. 1 

januari 2023. Framtagandet av förslagen är uppdelat i två delar, eller pelare som det benämns, 

där den första (pelare 1) avser omfördelningen av beskattningsrätt mellan stater. Den andra 

delen (pelare 2) fokuserar på att införa en global minimibeskattning som ska syfta till att 

motverka skatteundandragande. 

 

NNR har som vi påtalat tidigare i flera liknande ärenden att det måste göras nationella 

konsekvensanalyser i ärenden av aktuell karaktär. Att bara remittera ett aktuellt utkast till 

rättsakt skapar betydande trösklar för omvärlden att förstå den komplexa materian och det 

underlättar således inte möjligheterna att lämna synpunkter. Vi noterar att departementet den 

25 januari redovisat en faktapromemoria för riksdagen. Av denna promemoria framgår bl.a.  

att Sverige bedömer att visserligen kommer förslaget att öka komplexiteten, men samtidigt 



görs bedömningen att förslaget skulle kunna medverka till att skatteundandragandet minskar. 

Detta har gjort att Sverige sammantaget ställt sig positiv till initiativet initialt. Detta trots att 

det saknas väsentliga detaljer i ärendet och att det finns inga skattningar nationellt eller 

internationellt om vad konsekvenserna kan bli för berörda företag. NNR finner att den 

svenska positionen i viktiga ärenden som förhandlas inom Unionen mer måste grunda sig på 

en öppen och transparent process där fakta mer än politiska önskemål ska styra 

förhandlingsarbetet. I detta fall finns ju ännu inte en rad olika detaljer på plats, men bara av 

det som är känt, konstaterar NNR ett det skulle medverka till betydande nya kostnader för 

berörda företag och även för Skatteverket som ska kontrollera att regelverket efterlevs.      

 

När det gäller övriga synpunkter ansluter sig NNR till och vi ställer oss till fullo bakom det 

yttrande som Näringslivets Skattedelegation (NSD) avlämnat i ärendet.   

 

Näringslivets Regelnämnd NNR 
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