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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 

NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu k návrhu smernice Rady, ktorou sa 
mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v 
prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských 
štátoch 

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

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Švédsky parlament poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice pripojené v 
prílohe. 

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 



 

PE536.048v01-00 2/2 NP\1030691SK.doc 

SK 

PRÍLOHA 

PRÍLOHA 2 

Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu 

Švédsky parlament víta objasnenie skutočnosti, že oslobodenie od dane v prípade platieb v 
rámci rozdelenia zisku prijatých materskými spoločnosťami od dcérskych spoločností sa 
môže uplatniť len v tom rozsahu, pokiaľ platba v rámci rozdelenia zisku nie je  odpočítateľná 
v krajine dcérskej spoločnosti. 

Švédsky parlament berie na vedomie obavy vlády a domnieva sa, že časť návrhu Komisie, v 
ktorej je stanovená povinnosť zabrániť daňovým únikom, presahuje rámec zodpovedajúci 
zásade subsidiarity. Základná zásada týkajúca sa suverenity členských štátov v daňových 
otázkach sa musí zachovať, pokiaľ ide o priame dane. Mohla by byť ohrozená, pokiaľ by 
spoločné ustanovenia o daňových únikoch boli explicitnejšie ako vnútroštátne ustanovenia. V 
porovnaní so švédskym zákonom (zákon č. 1995:575) o boji proti daňovým únikom sa nezdá, 
že návrh by v súvislosti s bojom proti daňovým únikom prispieval k väčšej jasnosti alebo 
efektívnosti. Návrh vo svojej súčasnej podobe presahuje rámec toho, čo je potrebné na 
dosiahnutie cieľa v prípade plánovaných opatrení. Švédsky parlament sa preto domnieva, že 
časť návrhu týkajúca sa zavedenia povinného ustanovenia o daňových únikoch je v rozpore so 
zásadou subsidiarity. 

 

 


