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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Švedijos Karalystės Riksdagas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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Riksdago raštas 

2016/17:110 

A 002016 2017 02 14 

Švedijos Karalystės Riksdagas 

 

Europos Parlamento pirmininkui 

 

Europos Sąjungos Tarybos pirmininkui 

 

Europos Komisijos pirmininkui 

 

Šiuo dokumentu pateikiame Riksdago pagrįstą nuomonę, kaip nurodyta pridedamo pranešimo 

2 priede, ir norėtume pranešti, kad šiandien Riksdagas pritarė Fiskalinių reikalų komiteto 

pranešime Nr. 2016/17:SkU1 7 pateiktam Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl 

bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės vertinimui atsižvelgiant į subsidiarumo 

principą. 

 

2016 m. gruodžio 14 d., Stokholmas 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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2 PRIEDAS 

 

Švedijos Riksdago pagrįsta nuomonė 

 

Riksdagas nori pabrėžti, kad tiesioginių mokesčių srityje būtina išsaugoti pagrindinį valstybių 

narių mokestinio suverenumo principą. Kiekviena valstybė narė nacionaliniu lygmeniu turi 

įgaliojimus užtikrinti gerovę, nustatydama mokesčius ir juos tinkamai naudodama. Ypač 

plačiai naudojant taisykles, suteikiančias Sąjungai teisėkūros įgaliojimus, galiausiai bus 

pažeistas valstybių narių suverenumas ir jos negalės gauti ir išlaikyti pakankamų mokesčių 

pajamų, kurių reikia šalies gerovei finansuoti. 

Komisijos teigimu, mažai tikėtina, kad toks pasiūlymas dėl bendros konsoliduotosios 

pelno mokesčio bazės, koks buvo pateiktas, būtų priimtas, todėl jam turėtų būti taikoma 

dviejų etapų procedūra. Todėl Komisija pasiūlė, kad antras pasiūlymo dėl konsolidavimo 

etapas būtų atidėtas tol, kol bus pasiektas politinis susitarimas dėl privalomo taisyklių dėl 

bendros pelno mokesčio bazės rinkinio pirmuoju etapu. Todėl Komisija pateikė du 

pasiūlymus dėl direktyvos: pasiūlymą dėl bendros pelno mokesčio bazės ir pasiūlymą dėl 

bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. 

Šioje pasiūlymo dalyje iš esmės pateikiamos nuostatos dėl galutinio pelno ir nuostolių 

perkėlimo ir pelno paskirstymo. Komisija, atlikusi abiejų pasiūlymų (pasiūlymo dėl bendros 

pelno mokesčio bazės ir pasiūlymo dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės) 

atitikties subsidiarumo principui vertinimą, laikosi nuomonės, kad pasiūlymais, be kita ko, 

siekiama skatinti ekonomikos augimą ir investicijas, palengvinti tarpvalstybinę prekybą, 

supaprastinti administracines procedūras ir kovoti su mokesčių vengimu. 

Riksdagas pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad faktas, jog Komisijos nurodyti tikslai 

apima visą įmonių apmokestinimo paketą, t. y. abu pateiktus pasiūlymus dėl direktyvų, 

apsunkina galimybę įvertinti, ar valstybės narės pačios gali tinkamai pasiekti kiekvieno 

atskiro pasiūlymo tikslus, ar jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu. 

Įmonių apmokestinimas glaudžiai susijęs su kitomis mokesčių sritimis ir su valstybių 

narių politinėmis ir ekonominėmis sąlygomis. Riksdagas mano, kad įmonių apmokestinimas 

turi būti vykdomas taip, kad kiekviena valstybė narė galėtų atsižvelgti į konkrečius savo 

ekonomikos struktūros ypatumus. Todėl Riksdagas pritaria vyriausybės vertinimui, kad visų 

pirma valstybės narės yra tinkamesnė institucija, galinti spręsti, kaip turėtų būti vykdomas 

įmonių apmokestinimas. 

Kiek tai susiję su siūlomo paskirstymo metodo rengimu, Riksdagas atkreipia dėmesį į 

tai, kad pelno paskirstymo rezultatas priklauso nuo atitinkamos valstybės narės nacionalinių 

aplinkybių ir todėl valstybėse narėse bus labai skirtingas. Riksdagas taip pat sutinka su 

vyriausybės vertinimu, kad pasiūlymas daugeliu aspektų yra parengtas neaiškiai ir netiksliai, 

taip pat yra painus ir pilnas neaiškumų, pvz., neaišku, kaip pasiūlymas paveiks jau sudarytus 

susitarimus dėl mokesčių ir kokį poveikį turės tai, kad apskaita yra atsieta nuo mokesčių 

sistemos. 

 

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Riksdagas mano, jog negali būti laikoma, kad Komisijos 

pasiūlymas dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės atitinka subsidiarumo 

principą. 

 


