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GEMOTIVEERD ADVIES 

VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT 

INZAKE DE SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een 

richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de 

gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en 

dochterondernemingen uit verschillende lidstaten 

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

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Zweedse Rijksdag heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

BIJLAGE 2 

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag 

De Rijksdag is ingenomen met het feit dat verduidelijkt wordt dat voor winstuitkeringen van 

dochterondernemingen aan moederondernemingen slechts een belastingvrijstelling geldt 

voorzover deze winstuitkering niet aftrekbaar is in de lidstaat van de dochteronderneming. 

De Rijksdag neemt nota van de bezorgdheid van de regering en is van oordeel dat het deel van 

het voorstel dat betrekking heeft op de invoering van een verplichte regel inzake 

belastingontwijking te ver gaat en niet meer in overeenstemming is met het 

subsidiariteitsbeginsel. Op het gebied van de directe belastingen moet als fundamenteel 

beginsel blijven gelden dat de lidstaten belastingsoevereiniteit genieten. Het valt te 

betwijfelen of gemeenschappelijke bepalingen inzake belastingontwijking specifieker moeten 

zijn dan de bepalingen op nationaal niveau. Bovendien lijkt het voorstel vergeleken met de 

Zweedse wet inzake belastingontwijking (wet 1995:575) niet duidelijker of doeltreffender te 

zijn als het gaat om de aanpak van belastingontwijking. Het voorstel in zijn huidige vorm gaat 

verder dan noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken. De Rijksdag is 

derhalve van oordeel dat het deel van het voorstel dat betrekking heeft op de invoering van 

een verplichte regel inzake belastingontwijking niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. 


