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Odbor za pravne zadeve 
 

1.7.2014 

OBRAZLOŽENO MNENJE 

NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu direktive Sveta o 
spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb 
in odvisnih družb iz različnih držav članic 

 (COM(2013)0814 – C8-0464/2013 – 2013/0400(CNS)) 
 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Švedski parlament je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 
priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

PRILOGA 2 

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta (riksdag) 

Riksdag pozdravlja pojasnilo, da so plačila v obliki distribucije dobička, ki jih odvisne družbe 
izplačajo matičnim družbam, lahko oproščena davka le v obsegu, kolikor plačilo distribucije 
ne daje pravice do olajšave v državi odvisne družbe. 

Riksdag je seznanjen z zaskrbljenostjo vlade in meni, da del predloga Komisije, ki uvaja 
obvezno določbo o izogibanju davkom, presega načelo subsidiarnosti. Temeljno načelo 
suverenosti držav članic v davčnih zadevah je treba spoštovati tudi pri neposrednih davkih. To 
načelo pa bi bilo lahko ogroženo, če bi bili skupni predpisi o izogibanju davkom bolj 
eksplicitni od nacionalnih. Poleg tega se zdi, da predlog v primerjavi s švedskim zakonom 
(zakon št. 1995/575) o izogibanju davkom ne prinaša več jasnosti ali učinkovitosti pri 
obravnavanju tega vprašanja. Zdi, da predlog v sedanji obliki presega to, kar je potrebno za 
dosego cilja načrtovanega ukrepa. Glede na to švedski parlament meni, da je del predloga o 
uvedbi obvezne določbe o izogibanju davkom v nasprotju z načelom subsidiarnosti. 


