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Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets 
direktiv om en global minimiskatt för multinationella 
företag inom EU, Diarienummer: Fi2021/04066 
 
Dokumentets namn:  
 
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on ensuring a global minimum 
level of taxation for multinational groups in the Union 
 
Förslaget i korthet:  
 
Förslaget syftar till att större företag (intäkt >750m€) som verkar inom 
unionen ska betala en effektiv bolagsskatt på minst 15 procent, med ett 
antal undantag. Arbetet är synkroniserat med OECD:s ramverk med två 
pelare, och ska träda i kraft från 2023.  
 
Q&A 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_69
67 
 
 
Sacos hållning: 
 
Saco anser att det internationella samarbetet kring skattepolitik bör 
stärkas för att förhindra skatteundandragande, skattekonkurrens, 
aggressiv skatteplanering, samt för att den inre marknaden ska kunna 
fungera väl. Saco är för en lägsta nivå på bolagsskatt inom EU och 
globalt. 
 
Sacos svar:  
 
Ett tillräckligt och effektivt skatteuttag är nödvändigt för ett fungerande 
samhälle. När skattebaserna urholkas blir det svårare att finansiera de 
grundläggande funktioner som bär upp rättsstaten, välfärden och den 
offentliga sektorn i bred bemärkelse; alla är funktioner där medlemmar 
i Sacoförbunden ofta har nyckelroller. Saco ser därför med oro på 
utvecklingen av den internationella företagsbeskattningen där vi 
konstaterar att denna skattebas gradvis urholkas – och vi ser en rad 
större företag som i praktiken knappt betalar någon skatt alls. 
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En mellanstatlig reglering för detta område behövs och EU är en lämplig 
arena för denna typ av förslag. På nationell nivå skulle en sådan 
reglering inte fylla samma funktion.  
 
Saco anser att intäkter från företagsbeskattning ska tillfalla respektive 
medlemsland, vilket vi ser att direktivförslaget tillgodoser.  
 
Saco tillstyrker förslaget med dessa kommentarer.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sveriges Akademikers centralorganisation 
 
 
 
Lena Granqvist  Jenny Rydstedt 
Samhällspolitisk chef  Internationell sekreterare 
 


