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EU-kommissionens arbete med Country-by-
Country reporting

Den 17 juni 2015 lanserade Europeiska 
Kommissionen ett offentligt samråd om 
bolagsskattens öppenhet inom EU, läs mer här. 

För att minska skatteundandragande och aggressiv skatteplanering inom EU 
fick Kommissionen i uppdrag att utreda om det finns ett behov av att företag 
lämnar information om exempelvis skatter de betalar i länder där de bedriver 
verksamhet. Samrådet är även en del i ett större projekt, nämligen 
handlingsplanen för en rättvis och effektiv företagsbeskattning, vars 
huvudsyfte är att återuppta arbetet med Common Consolidated Corporate 
Tax Base (CCCTB), se TaxNews nr 33, 2015, och som också presenterades 
samma dag. Kommissionens arbete är en uppföljning av G20-ledarnas 
utfästelse att skattemyndigheterna fritt ska få utbyta information om stora 
multinationella företag, inklusive deras Country by Country (CbC)-rapporter. 

Krav på insyn i form av CbC-rapportering finns idag för banker enligt Capital
Requirement Directive IV en.htm och för stora utvinnings- och 
avverkningsindustrier enligt Accounting Directive. 

Syftet med EU-kommissionens samråd var att bedöma om en utvidgning av 
krav på insyn för multinationella företag genom införande av CbC-
rapportering skulle kunna bidra till att bekämpa skatteflykt även inom andra 
sektorer. Således önskade Kommissionen samla in mer information och få 
en uppfattning om intressenternas åsikter angående omfattning och 
utformning av bestämmelserna. 

KPMG i Europa framförde i sina synpunkter stöd för införande av CbC-
rapportering då den tillhandahåller skattemyndigheter nödvändig information 
för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. Samtidigt belystes 
även att de flesta bolag faktiskt inte har aggressiv skatteplanering och att 
fördelarna med mer insyn måste vägas mot den administrativa bördan och 
kostnaden för att rapportera. KPMG påpekade också att utformningen av

TAXNEWS

Utgivare
Tina Zetterlund
tina.zetterlund@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Redaktion

Nr 58-2 2015-10-20

Maria Andersson 
Transfer Pricing 
+46 (0)8 723 96 12 
maria.andersson@kpmg.se

Selma Omanovic 
Transfer Pricing
+46 (0)8 723 98 76 
selma.omanovic@kpmg.se

För mer information kontakta

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_en.htm
http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/taxnews/taxnews-2015/Sidor/TaxNews-33-2015-sv.aspx
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-in-force/index_
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/legal-framework/index_en.htm
mailto:tina.zetterlund@kpmg.se
http://www.anpdm.com/public/run-survey.aspx?Id=44475D4177454B504A71&SessionId=nbcka2z5cm24acesuxlyghgc&Type=&PreviousPage=424750447640
mailto:maria.andersson@kpmg.se
mailto:selma.omanovic@kpmg.se


Please consider the environment before printing.
© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

CbC-rapporteringen bör vara enhetlig med BEPS action 13 för att 
säkerställa att det inte ska bli mindre attraktivt att bedriva affärsverksamhet 
inom EU. Ni kan läsa mer om vilka synpunkter KPMG presenterade här. 

Vi följer utvecklingen och kommer rapportera mer om Kommissionens 
fortsatta arbete i denna fråga. 
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