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En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner  

(SOU 2023:6)  

Remissinstanser 

1 Bokföringsnämnden 

2 Bolagsverket 

3 Ekobrottsmyndigheten 

4 Ekonomistyrningsverket 

5 Fastighetsägarna Sverige 

6 FAR 

7 Finansinspektionen 

8 Finansbolagens Förening 

9 Fondbolagens förening 

10 Företagarna 

11 Förvaltningsrätten i Stockholm 

12 Göteborg stad 

13 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 

14 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet 

15 Handelshögskolan i Stockholm 

16 Kammarrätten i Göteborg 

17 Konjunkturinstitutet 

18 Konkurrensverket 

19 Kronofogdemyndigheten 
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20 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

21 Lantbrukarnas Riksförbund 

22 Linköpings kommun 

23 Malmö stad 

24 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

(Tillväxtanalys) 

25 Näringslivets Regelnämnd 

26 Näringslivets Skattedelegation 

27 Regelrådet 

28 Region Skåne 

29 Region Stockholm 

30 Riksrevisionen 

31 Skatterättsnämnden 

32 Skatteverket 

33 Stockholm stad 

34 Svensk Försäkring 

35 Svensk Handel 

36 Svensk Sjöfart 

37 Svensk Industriförening 

38 Svensk Värdepappersmarknad 

39 Svenska Bankföreningen 

40 Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA 

41 Sveriges advokatsamfund 

42 Svenskt Näringsliv 

43 Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) 

44 Sveriges redovisningskonsulters förbund 

45 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

46 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

47 Uppsala kommun 

48 Västra Götalandsregionen 
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Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 maj 

2023. Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till birgitta.fors.almassidou@regeringskansliet.se. Ange 

diarienummer Fi2023/00559 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på direktivförslaget.  

I remissen lämnas förslag på hur rådets direktiv (EU) 2022/2523 om 

säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner 

och storskaliga nationella koncerner i unionen ska genomföras i svensk rätt. 

Direktivet bygger på de modellregler med tillhörande kommentar som 

OECD:s inkluderade ramverk arbetat fram. Arbetet inom OECD:s 

inkluderade ramverk är dock inte slutfört vilket kommer att påverka det 

kommande arbetet med att genomföra direktivet i svensk rätt på sådant sätt 

att ytterligare beredningsunderlag kommer att behöva tas fram av 

Finansdepartementet som kompletterar och i viss mån kan överlappa det 

remitterade betänkandet. Ett sådant underlag kommer även att omfatta 

frågor som utredningen anger att de inte har hunnit med (kapitel 12).    

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Direktivförslaget kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

Elisabeth Sheikh 

Kansliråd 

 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/

