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Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του κοινοβουλίου της Σουηδίας σχετικά µε την πρόταση 

οδηγίας του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/EE 

για το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις 

θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο µπορεί, εντός προθεσµίας 

οκτώ εβδοµάδων από την ηµεροµηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νοµοθετικής πράξης, να 

απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής αιτιολογηµένη γνώµη, όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους θεωρεί ότι το εν 

λόγω σχέδιο δεν συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας. 

Το σουηδικό Κοινοβούλιο έστειλε τη συνηµµένη αιτιολογηµένη γνώµη για την 

προαναφερόµενη πρόταση οδηγίας. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρµόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Αιτιολογηµένη γνώµη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) 

Το Riksdag επικροτεί τη διευκρίνιση σύµφωνα µε την οποία οι καταβολές διανοµής κερδών 

από τις θυγατρικές προς τις µητρικές εταιρείες είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τον 

φόρο µόνο στον βαθµό που η διανοµή κερδών δεν µπορεί να εκπέσει στη χώρα της 

θυγατρικής. 

Το Riksdag επισηµαίνει τις ανησυχίες της κυβέρνησης και εκτιµά ότι το τµήµα της πρότασης 

της Επιτροπής που επιδιώκει να εισαγάγει υποχρεωτικό κανόνα περί φοροδιαφυγής προχωρεί 

περισσότερο από όσο είναι συµβατό µε την αρχή της επικουρικότητας. Η θεµελιώδης αρχή 

της κυριαρχίας των κρατών µελών σε φορολογικά θέµατα πρέπει να γίνει δεκτή όσον αφορά 

τους άµεσους φόρους. Η αρχή αυτή θα µπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν οι κοινοί κανόνες 

για τη φοροδιαφυγή ήταν σαφέστεροι από τους αντίστοιχους σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, σε 

σύγκριση µε τον σουηδικό νόµο περί φοροδιαφυγής (Νόµος 1995:575), η πρόταση δεν 

φαίνεται να επιφέρει µεγαλύτερη σαφήνεια ή αποτελεσµατικότητα όσον αφορά την 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Η πρόταση στην παρούσα µορφή της φαίνεται ότι προχωρά 

περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του σχεδιαζόµενου µέτρου. 

Κατά συνέπεια, το Riksdag θεωρεί ότι το µέρος της πρότασης που αφορά τη θέσπιση ενός 

υποχρεωτικού κανόνα περί φοροδιαφυγής έρχεται σε σύγκρουση µε την αρχή της 

επικουρικότητας. 


