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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Парламента на Кралство Швеция (Риксдаг) 

относно предложението за директива на Съвета относно обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Риксдагът на Кралство Швеция е изпратил мотивирано становище, което е приложено 

към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Официално съобщение от Риксдага 

2016/17:110 

A 002016 14.02.2017 

ПАРЛАМЕНТ НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ (РИКСДАГ) 

 

Председател на Европейския парламент 

 

Председател на Съвета на Европейския съюз 

 

Председател на Европейската комисия 

 

С настоящото Ви предавам мотивираното становище на Риксдага, представено в 

приложение 2 към приложения доклад, и Ви уведомявам, че днес Риксдагът одобри 

предложението на комисията по данъчно облагане за решение на Риксдага в доклад 

2016/17:SkU17 относно оценка във връзка с принципа на субсидиарност на 

предложението на Комисията за директива на Съвета относно обща консолидирана 

основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД). 

 

Стокхолм, 14 декември 2016 г. 

 

Урбан Ахлин   Клаес Мартенсон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Мотивирано становище на Парламента на Кралство Швеция (Риксдаг) 

 

Риксдагът желае да подчертае, че основополагащият принцип на суверенитет на 

държавите членки в областта на данъчното облагане трябва да се запази по отношение 

на преките данъци. Всяка държава членка разполага с правомощия на национално 

равнище, за да запази благосъстоянието чрез облагането с данъци и използване на 

приходите по подходящ начин. Прекалено широкото прилагане на правила, чрез които 

на Съюза се предоставят законодателни правомощия, в крайна сметка ще засегне 

суверенитета на държавите членки по отношение на събирането и задържането на 

достатъчно данъчни приходи за финансиране на благосъстоянието. 

Комисията потвърди, че е малко вероятно предложението за ОКООКД да бъде 

прието изцяло и че следователно предложението трябва бъде въведено на два етапа. 

Поради това Комисията предложи да бъде отложен вторият етап на консолидацията, 

докато не се постигне политическо споразумение относно задължителен набор от 

правила относно първия етап, който се отнася до общата основа за облагане с 

корпоративен данък. Вследствие на това Комисията представи две предложения за 

директиви: едно относно общата основа за облагане с корпоративен данък и друго 

относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД). 

Тази част от пакета основно съдържа разпоредби относно окончателно 

компенсиране на печалбите и загубите и разпределяне на печалбите. Комисията, която 

извърши съвместна оценка на субсидиарността на двете предложения относно обща 

основа за облагане с корпоративен данък и относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък, заяви, че предложенията имат за цел, наред с другото, 

насърчаване на растежа и инвестициите, улесняване на трансграничната търговия, 

опростяване на административните процедури и борба с избягването на данъци. 

Риксдагът отбелязва, на първо място, че фактът, че целите, посочени от 

Комисията, се отнасят до целия пакет за корпоративното данъчно облагане, т.е. до 

двете предложения за директиви, представени от Комисията, затруднява извършването 

на оценка на това дали целите на предложенията могат да бъдат постигнати в 

достатъчна степен от държавите членки, или могат да бъдат по-добре постигнати на 

равнището на Европейския съюз. 

Корпоративното данъчно облагане е тясно свързано с други аспекти на 

данъчното облагане и с политическите и икономическите условия на държавите 

членки. Риксдагът счита, че корпоративното данъчно облагане трябва да бъде 

организирано така, че да дава възможност на всяка отделна държава членка да отчита 

конкретните условия в стопанската структура. Следователно Риксдагът споделя 

становището на правителството, че държавите членки, на първо място, са по-

подходящият орган, който може да реши каква форма следва да приеме 

корпоративното данъчно облагане. 

Що се отнася до формата на предложената схема на разпределение, Риксдагът 

отбелязва, че резултатът от разпределянето на печалбите ще зависи от националните 

обстоятелства в съответната държава членка и следователно ще варират в много 

широки граници между държавите членки. Риксдагът споделя също становището на 

правителството, че в много отношения предложението е неясно и неточно 

формулирано и непрозрачно и не предоставя ясна информация по различни въпроси, 

като например какво е отношението на предложението към вече сключени данъчни 

споразумения и какво отражение би имал фактът, че разпоредбите относно 
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счетоводството са откъснати от данъчната система. 

 

Поради горепосочените причини Риксдагът не счита, че предложението на Комисията 

за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък може да се счита за 

съвместимо с принципа на субсидиарност. 


