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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se návrhu směrnice Rady, 
kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských 
a dceřiných společností z různých členských států 

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

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se výše uvedeného 
návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

PŘÍLOHA 2 

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdag) 

Švédský parlament vítá objasnění toho, že rozdělení zisku dceřiných společností vypláceného 
mateřským společnostem lze osvobodit od daně pouze v případě, že vyplácený zisk není 
v zemi, kde dceřiná společnost sídlí, odečitatelný.  

Švédský parlament sdílí obavy vlády a domnívá se, že ta část návrhu Komise, jejímž cílem je 
zavedení povinného pravidla týkajícího se daňových úniků, jde nad rámec zásady subsidiarity 
a není s ní v souladu. Hlavní zásada, kterou představuje suverenita členských států 
v daňových záležitostech, musí být v případě přímých daní dodržována. Pokud by společné 
předpisy týkající se daňových úniků byly konkrétnější, než jsou vnitrostátní předpisy, mohla 
by být tato zásada ohrožena. Kromě toho ze srovnání se švédským zákonem týkajícím se 
daňových úniků (zákon č. 1995:575) nevyplývá, že by návrh přispíval k větší jasnosti 
v oblasti daňových úniků či účinnějšímu boji proti tomuto jevu. Panuje názor, že návrh ve své 
stávající podobě překračuje rámec toho, co je třeba učinit pro dosažení cílů zamýšleného 
opatření.            
            
   S ohledem na uvedené skutečnosti se švédský parlament domnívá, že ta část 
návrhu, která souvisí s povinným předpisem týkajícím se daňových úniků, je v rozporu se 
zásadou subsidiarity.  

 


