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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 

НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на шведския парламент относно предложението за 

директива на Съвета за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата 

система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от 

различни държави членки 

 (COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Риксдагът на Кралство Швеция изпрати мотивирано становище, което е приложено към 

настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Мотивирано становище на шведския парламент (Риксдаг) 

Риксдагът приветства уточнението в смисъл, че плащанията на разпределена печалба от 

дъщерни дружества към техните дружества майки могат да бъдат освободени от данък 

само доколкото плащането на разпределена печалба не подлежи на приспадане в 

държавата на дъщерното дружество. 

Риксдагът отбелязва загрижеността на правителството и счита, че частта от 

предложението на Комисията, което има за цел въвеждане на задължително правило 

срещу укриване на данъци, надхвърля рамките на принципа на субсидиарност. Когато 

става въпрос за преки данъци, следва да бъде спазван и прилаган основният принцип на 

суверенитет на държавите членки в областта на данъчното облагане. Този принцип би 

могъл да бъде застрашен, ако общите правила относно укриването на данъци са по-

изрични от тези на национално равнище. Освен това, в сравнение с шведския закон за 

укриването на данъци (Закон 1995: 575) предложението не изглежда да носи по-голяма 

яснота или ефективност на борбата с данъчните измами. Счита се, че в настоящия си 

вид предложението надхвърля това, което е необходимо за постигането на планираната 

мярка. Съответно Риксдагът счита, че частта от предложението, която се отнася до 

въвеждането на задължително правило срещу укриването на данъци, противоречи на 

принципа на субсидиарност. 


