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Subiect: Avizul motivat al Parlamentului Suediei referitor la propunerea de directivă a 
Consiliului de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun 
care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre 

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

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Parlamentul Suediei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 
directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

ANEXA 2 

Avizul motivat al Parlamentului Suediei (Riksdag) 

Parlamentul Suediei salută clarificarea adusă de propunere cu privire la faptul că plățile din 
cadrul repartizării profiturilor efectuate de către filiale către societățile-mamă ale acestora pot 
fi scutite de impozit doar în măsura în care aceste plăți nu sunt deductibile în țara în care este 
stabilită filiala. 

Parlamentul Suediei ia act de aspectele semnalate de guvern și consideră că secțiunea din 
propunerea Comisiei care prevede introducerea unei norme obligatorii privind evaziunea 
fiscală depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său și, prin urmare, este 
incompatibilă cu principiul subsidiarității. Principiul fundamental referitor la suveranitatea 
statelor membre în materie fiscală trebuie să fie respectat și cu privire la impozitarea directă. 
Acest principiu poate fi pus în pericol dacă normele comune referitoare la evaziunea fiscală 
sunt mai explicite decât cele de la nivel național. În plus, în comparație cu Legea suedeză 
privind evaziunea fiscală (Legea 1995:575), propunerea nu pare să confere mai multă claritate 
sau eficacitate în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale. Se consideră că, în forma sa 
actuală, propunerea depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului măsurii 
preconizate. În consecință, Parlamentul Suediei consideră că secțiunea din propunerea 
Comisiei care prevede introducerea unei norme obligatorii privind evaziunea fiscală este 
incompatibilă cu principiul subsidiarității. 


