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BEGRUNDET UDTALELSE 

FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om forslag til Rådets direktiv om 

ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og 

datterselskaber fra forskellige medlemsstater 

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Den svenske Riksdag har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 

forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 2 

Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag 

Riksdagen ser på positivt på, at der indføres en præcisering, som indebærer, at skattefrihed for 

udlodning fra datterselskaber til moderselskaber kun skal gælde i det omfang, at udlodningen 

ikke er fradragsberettiget hos datterselskabet. 

Riksdagen noterer sig regeringens tvivl og mener, at den del af Kommissionens forslag, som 

lægger op til en obligatorisk skatteunddragelsesregel går længere, end hvad der er foreneligt 

med nærhedsprincippet. Grundprincippet om suverænitet på skatteområdet for 

medlemsstaterne skal sikres, når det gælder direkte skatter. Der kan sættes spørgsmålstegn 

ved, om fælles skatteunddragelsesbestemmelser skal være mere præcise end nationale 

bestemmelser. Sammenlignet med den svenske lov om skatteunddragelse, lov (1995:575) om 

bekæmpelse af skatteunddragelse lader forslaget heller ikke til at medføre nogen øget klarhed 

eller effektivitet, når det drejer sig om at reagere på skatteunddragelse. Det forslag, som for 

øjeblikket vurderes, går længere, end hvad der er nødvendigt for at nå de planlagte 

foranstaltningers målsætninger. Riksdagen mener dermed, at den del af forslaget, som drejer 

sig om at indføre en obligatorisk skatteunddragelsesregel, strider med nærhedsprincippet. 

 


