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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 

NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Riksdagu w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady 

zmieniającej dyrektywę 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu 

opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących 

i spółek zaleŜnych róŜnych państw członkowskich 

 (COM(2013) 814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS)) 

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, Ŝe dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Riksdag przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyŜej wspomnianego 

wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

ZAŁĄCZNIK II 

Uzasadniona opinia parlamentu Królestwa Szwecji (Riksdagu) 

Riksdag pozytywnie odnosi się do wprowadzonego wyjaśnienia, zgodnie z którym dywidendy 

wypłacane przez spółkę zaleŜną spółce dominującej są zwolnione z opodatkowania jedynie 

wówczas, gdy dywidenda nie podlega odliczeniu w spółce zaleŜnej. 

Riksdag przyjmuje do wiadomości wątpliwości rządu i jest zdania, Ŝe część wniosku Komisji, 

która przewiduje wprowadzenie obowiązkowej zasady dotyczącej uchylania się od 

opodatkowania, znacznie wykracza poza zakres zgodności z zasadą pomocniczości. NaleŜy 

chronić podstawową zasadę suwerenności podatkowej państw członkowskich w dziedzinie 

podatków bezpośrednich. MoŜna zadać sobie pytanie, czy wspólne zasady dotyczące walki z 

uchylaniem się od opodatkowania będą jaśniejsze niŜ zasady krajowe. W porównaniu ze 

szwedzką ustawą w sprawie uchylania się od opodatkowania (ustawa 1995:575) wniosek nie 

wydaje się wnosić większej jasności ani skuteczności w kwestii walki z problemem uchylania 

się od opodatkowania. Ocenia się, Ŝe wniosek w obecnej formie wykracza poza zakres 

konieczny dla osiągnięcia celów planowanego środka. Riksdag stwierdza zatem, Ŝe część 

wniosku, która dotyczy wprowadzenia obowiązkowej zasady dotyczącej uchylania się od 

opodatkowania, jest sprzeczna z zasadą pomocniczości. 

 


