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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu k návrhu smernice Rady, ktorou sa 

mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií 

v oblasti daní 

 (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(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. 
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PRÍLOHA 

Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu 

Švédsky parlament sa domnieva, že spoločné pravidlá v EÚ týkajúce sa automatickej výmeny 

správ podľa jednotlivých krajín uľahčujú daňovým orgánom vykonávať posúdenie rizík v 

oblasti transferového oceňovania a umožňujú tak bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam a proti daňovým únikom. 

Švédsky parlament konštatuje, že návrh bol vypracovaný vo veľmi krátkom čase a že Komisia 

nevykonala posúdenie jeho vplyvu. Odôvodnené to bolo tým, že návrh je v podstate 

vypracovaný v zmysle návrhu OECD na reguláciu predkladania správ podľa jednotlivých 

krajín v súvislosti s opatrením 13 BEPS (narúšanie základu dane a presun ziskov). Vláda však 

v priebehu posudzovania zásady subsidiarity informovala švédsky parlament o tom, že 

výsledkom rokovaní v Rade je kompromisný návrh, ktorý viac zodpovedá návrhu OECD. 

Ako vyplynulo z rokovaní, podľa názoru členských štátov sa pôvodný návrh natoľko odkláňal 

od návrhu OECD, že ho nebolo možné podporiť, a preto je podľa švédskeho parlamentu o to 

pozoruhodnejšie, že Komisia neuskutočnila posúdenie vplyvu pred predložením pôvodného 

návrhu. To, že sa neuskutočnilo posúdenie vplyvu, sťažuje posúdenie dosahu návrhu do tej 

miery, že ho nemožno považovať za zlučiteľný so zásadou proporcionality. 

Švédsky parlament ďalej konštatuje, že predsedníctvo Rady 8. marca navrhlo Rade ECOFIN, 

aby členské štáty dospeli k politickej dohode na podporu kompromisného návrhu, čo sa 

nakoniec aj stalo. Členské štáty tým vyjadrili politickú zhodu v Rade pred uplynutím lehoty 

pre vnútroštátny parlamentný postup. V dôsledku toho Veľká Británia vzniesla proti dohode 

výhradu parlamentného preskúmania. Švédsky parlament sa v tejto súvislosti domnieva, že 

Rada mala dôslednejšie rešpektovať postup vnútroštátnej parlamentnej kontroly. 


