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INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT 

VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a különbözı tagállamok anya- 
és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszerérıl szóló 
2011/96/EU irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

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

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzıkönyv 6. cikkének 
megfelelıen a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetınek a szubszidiaritás elvével. 

A svéd parlament a fent említett irányelvre irányuló javaslatra vonatkozóan a mellékelt 
indokolással ellátott véleményt küldte. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

2. MELLÉKLET 

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye 

A svéd parlament üdvözli azt a pontosítást, amelynek értelmében a leányvállalatok 
anyavállalatnak való nyereségfelosztási kifizetések csak annyiban élhessenek az 
adómentességgel, amennyiben a leányvállalat telephelye szerinti tagállam a nyereségkifizetést 
nem vonhatja le. 

A svéd parlament tudomásul veszi a kormány aggodalmait, és úgy véli, hogy a bizottsági 
javaslat azon része, amely kötelezı erejő adókikerülési szabály bevezetésére irányul, 
meghaladja a szubszidiaritás elvével összeegyeztethetı mértéket. A közvetlen adók 
tekintetében a tagállamok adóügyi önállóságára vonatkozó alapelvet fenn kell tartani. 
Amennyiben a közös adókikerülési szabályok a tagállami szintőeknél részletesebbek, ez az 
elv veszélybe kerülhet. Ezenfelül a javaslat a jelek szerint az adókikerülésrıl szóló 575/1995. 
sz. svéd törvényhez képest nem eredményez nagyobb egyértelmőséget vagy hatékonyságot az 
adókikerülés kezelése tekintetében. Megítélésünk szerint a javaslat jelenlegi formájában 
meghaladja a tervezett intézkedés céljának eléréséhez szükséges mértéket. Ennélfogva a svéd 
parlament úgy ítéli meg, hogy a javaslatnak a kötelezı adókikerülési szabály bevezetését 
érintı része ellentétes a szubszidiaritás elvével. 

 


