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Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Królestwa Szwecji Riksdagu w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2011/16/UE w 

zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie 

opodatkowania 

 (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(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, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Riksdag przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wspomnianego 

wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

Uzasadniona opinia parlamentu Królestwa Szwecji Riksdagu 

Riksdag jest zdania, że wspólne unijne zasady dotyczące automatycznej wymiany 

sprawozdań dotyczących poszczególnych krajów ułatwiają organom podatkowym 

przeprowadzanie oceny ryzyka w dziedzinie ustalania cen transferowych oraz umożliwiają 

walkę z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od niego. 

Riksdag uważa, że omawiany tu projekt przygotowano w bardzo krótkim czasie i Komisja nie 

przeprowadziła oceny jego skutków. Motywowała to faktem, że projekt opracowano 

zasadniczo w oparciu o wniosek OECD w sprawie regulowania sprawozdań dotyczących 

poszczególnych krajów zgodnie z działaniem w działaniu nr 13 w projekcie dotyczącym 

erozji bazy podatkowej i przerzucania zysków BEPS. Jednak rząd, analizując kwestię 

pomocniczości, poinformował Riksdag, że negocjacje w Radzie zaowocowały 

porozumieniem, które ma być w większym stopniu zgodne z wnioskiem OECD. Jako że w 

wyniku negocjacji państwa członkowskie uznały, iż pierwotny wniosek zbyt daleko odbiega 

od wniosku OECD, aby mogły go poprzeć, Riksdag uważa, że nieprzeprowadzenie przez 

Komisję analizy skutków przed przedstawieniem wniosku jest tym bardziej zdumiewające. 

Utrudnia to ocenę skutków wniosku tak dalece, że nie można go uznać za zgodny z zasadą 

proporcjonalności. 

Riksdag zwraca ponadto uwagę, że w dniu 8 marca br. prezydencja przedstawiła Radzie 

ECOFFIN propozycję, by państwa członkowskie osiągnęły porozumienie polityczne 

popierające wniosek kompromisowy, co miało miejsce. Państwa członkowskie osiągnęły 

zatem porozumienie polityczne w Radzie, zanim upłynął termin przeprowadzenia procesu 

analizy w parlamentach narodowych. W związku z tym Wielka Brytania zgłosiła zastrzeżenie 

parlamentarne w stosunku do porozumienia. Dlatego też Riksdag jest zdania, że Rada 

powinna była w większym stopniu przestrzegać procedury kontroli przez parlamenty 

narodowe. 


