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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Parlamento sueco procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a proposta 

de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

ANEXO 2 

Parecer fundamentado do Parlamento sueco (Riksdag) 

O Riksdag considera positiva a introdução de uma clarificação no sentido de que a 

distribuição de lucros pagos pelas sociedades afiliadas à sociedade-mãe só beneficia de 

isenção fiscal se não for dedutível no país da sociedade afiliada. 

O Riksdag toma nota das reservas do governo, entendendo que a parte da proposta da 

Comissão que prevê uma disposição obrigatória sobre evasão fiscal vai mais longe do que é 

compatível com o princípio de subsidiariedade. Deve aplicar-se o princípio fundamental da 

soberania fiscal dos Estados-Membros no que se refere aos impostos diretos. O Riksdag 

questiona-se quanto à maior clareza das disposições comuns sobre evasão fiscal relativamente 

às disposições nacionais. Em comparação com a lei sueca sobre evasão fiscal (lei (1955:575) 

contra a evasão fiscal), a proposta também não parece comportar mais clareza ou eficácia 

nesta matéria. O Riksdag entende que, na sua versão atual, a proposta vai mais longe do que o 

necessário para atingir o objetivo pretendido com as medidas projetadas. Por essa razão, 

considera que a parte da proposta relativa à introdução de uma regra comum sobre evasão 

fiscal é contrária ao princípio de subsidiariedade. 

 

 


