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Synpunkter på EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av
inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer.
Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) lämnar här sina synpunkter på EUkommissionens direktivförslag om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller
offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (”Direktivförslaget”).
Sammanfattning
Kollegiet avstyrker förslaget och förordar istället att en utökad redovisning i första hand ska
ske frivilligt och utvecklas utifrån bolagens befintliga finansiella redovisning och
hållbarhetsredovisning och om nödvändigt regleras inom dessa ramar.
Synpunkter – innehållet i rapporteringen
Idag vill många intressenter se en högre transparens kring bolagens syn på skatter och om de
agerar ansvarsfullt i länder där de verkar. Samtidigt har vi en alltmer globaliserad och
digitaliserad värld där det ofta är omöjligt att avgöra var bolagens värdeskapande
uppkommer.
Det är viktigt att bolag agerar i linje med samhällets intressen och följer både lagar och
regelverk på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller såväl bolagsskatt som andra skatter. Det är dock
viktigt att poängtera att beskattningen inte är harmoniserad i unionen.
Skatter är ett komplext område och redovisning av skatter blir därmed också komplext.
Förslaget omfattar bara rapportering av bolagsskatt trots att det får anses vara minst lika
viktigt hur bolagen i övrigt bidrar skattemässigt. Att det perspektivet helt saknas i förslaget
utgör enligt Kollegiet en brist. Förslaget tar inte heller hänsyn till de stora skillnader som

Kollegiet för svensk bolagsstyrning | Box 7680 | 103 95 Stockholm |
Telefon +46 76 000 00 78 | info@bolagsstyrning.se | www.bolagsstyrning.se

finns mellan olika branscher. Ytterligare en brist är att rapporteringen inte heller är
väsentlighetsbaserad och avstämningsbar med bolagens övriga redovisning.
Kollegiet anser att en generell fristående rapportering, så som föreslås, inte kommer att
tillfredsställa behovet av ökad relevant transparens för bolagens intressenter. Rapporteringen
avser dessutom huvudsakligen medlemsländerna och inom EU finns redan en politisk
möjlighet att tillse att konkurrensen sker på lika villkor varför även själva behovet av
rapporteringen starkt kan ifrågasättas. Man får vara mycket försiktig så att inte illa
genomtänkta krav på redovisning i en fråga med sådan sprängkraft som skatt – där ju bolagets
skattebetalningar främst speglar de nationella lagstiftarnas val av reglering – skadar bolagen
trots att de agerat både regelenligt och på ett hållbart sätt.
Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Kollegiet förslaget och förordar istället att en utökad
redovisning i första hand ska ske frivilligt och utvecklas utifrån bolagens befintliga finansiella
redovisning och hållbarhetsredovisning.
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