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Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för 

frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt. 

I det remitterade delbetänkandet presenteras ett antal förslag i syfte att 

införliva EU-direktiv 2021/2101 om offentliggörande av inkomstskatte-

uppgifter för vissa företag och filialer. Enligt EU-direktivet ska 

multinationella företag med intäkter över 750 miljoner euro offentliggöra 

sina inkomstskatteuppgifter. Regleringen handlar om ökad transparens 

som underlättar granskning och kontroll av de aktuella företagen. För att 

anpassa svensk rätt till direktivet föreslås bl.a. en ny lag där större 

aktiebolag, handelsbolag och vissa filialer åläggs en sådan 

rapporteringsskyldighet (berör ca 600 – 1000 företag och filialer). 

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på den föreslagna 

svenska regleringen. Analysen av förslagens förenlighet med EU-rätten 

är koncentrerad till framför allt avsnitt 3.3.1 och konsekvensanalysen i 

avsnitt 7. Relaterat till detta kan vi rekommendera läsning av 

Tillväxtverkets vägledning som avser just dessa frågor i en EU-rättslig 

kontext, dvs. stöd avseende eventuella intresseavvägningar eller andra 

frågor som kan bli aktuella vid utformningen av de svenska 

bestämmelserna: 

EU-rätt och annan internationell rätt - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning/rattsliga-forutsattningar/eu-ratt-och-annan-internationell-ratt.html
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Vägledningen har tagits fram i samarbete med oss och kan kompletteras 

med vår egen illustration kring hur man bör resonera för att bedöma 

nationell reglering i ljuset av EU-rätten: Är åtgärden förenlig med EU-

rätten? Gör testet | Kommerskollegium 

Avslutningsvis kan sägas att vi inte bedömer att förslagen aktualiserar 

EU:s anmälningsprocedurer för varor och tjänster, inklusive krav för 

digitala tjänster (informationssamhällets tjänster), som kollegiet 

administrerar.1    

 

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro 

av utredarna Beatrice Semmelweis och Ralph Eliasson, föredragande. 

 

 

Agnès Courades Allebeck 

 

Ralph Eliasson 

 

 

 

 
1 Det handlar om EU-direktiven 2015/1535 (anmälningsdirektivet) och tjänstedirektivet 

2006/123. 
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