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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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ZVIEDRIJAS RIKSDĀGS 

 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam 

 

Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājam 

 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājam 

 

Iesniedzot pamatotu Riksdāga atzinumu saskaņā ar pievienotā atzinuma 2. pielikumu, 

informējam, ka šodien Riksdāgs ir apstiprinājis Nodokļu komitejas priekšlikumu Riksdāga 

lēmumam, kas izklāstīts atzinumā 2016/17:SkU17 “Vērtējums par subsidiaritātes principa 

piemērošanu Komisijas priekšlikumā Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi”. 

 

Stokholmā, 2016. gada 14. decembrī 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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2. PIELIKUMS 

 

Zviedrijas parlamenta (Riksdāga) pamatots atzinums 

 

Riksdāgs vēlas uzsvērt, ka attiecībā uz tiešajiem nodokļiem ir jāsaglabā dalībvalstu 

suverenitātes pamatprincips nodokļu uzlikšanas jautājumos. Ikviena dalībvalsts ir pilnvarota 

valsts līmenī uzturēt labklājību, uzliekot nodokļus un atbilstoši izmantojot no tiem gūtos 

ieņēmumus. Tādu noteikumu pārmērīgi plaša piemērošana, ar kuriem Savienībai tiek 

piešķirtas likumdošanas pilnvaras, galu galā apdraudēs dalībvalstu suverenitāti attiecībā uz 

nodokļu uzlikšanu un no tiem gūto ieņēmumu paturēšanu pietiekami lielā apmērā, kas 

nepieciešams labklājības finansēšanai. 

Komisija ir apstiprinājusi, ka maz ticams, ka priekšlikums par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi tiks pieņemts visā pilnībā un ka tāpēc šis priekšlikums ir 

jāīsteno divos posmos. Tādēļ Komisija ir ierosinājusi priekšlikuma otro posmu, kas attiecas uz 

konsolidēšanu, atlikt līdz brīdim, kad būs panākta politiska vienošanās par saistošu noteikumu 

kopumu attiecībā uz kopēju uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi pirmajā posmā. Līdz ar to 

Komisija ir iesniegusi divus dažādus direktīvu priekšlikumus: priekšlikumu par kopējo 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi un priekšlikumu par kopējo konsolidēto uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi. 

Šī priekšlikuma daļa galvenokārt ietver noteikumus par galīgo peļņas un zaudējumu 

pārnešanu un peļņas sadali. Komisija par abiem priekšlikumiem, proti, kopējo uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi un kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, ir veikusi 

kopēju subsidiaritātes principa ievērošanas novērtējumu un ir norādījusi, ka priekšlikumu 

mērķis cita starpā ir veicināt izaugsmi un investīcijas, atvieglot pārrobežu tirdzniecību, panākt 

administratīvus vienkāršojumus un cīnīties pret nodokļu apiešanu. 

Riksdāgs iesākumā konstatē, ka tas, ka Komisijas norādītie mērķi attiecas uz visu 

uzņēmumu nodokļu paketi, t. i., abiem iesniegtajiem direktīvu priekšlikumiem, apgrūtina 

iespēju izvērtēt, vai katra atsevišķā priekšlikuma mērķus pienācīgā apmērā var sasniegt 

dalībvalsts, vai tos labāk var sasniegt Savienības līmenī. 

Uzņēmumu aplikšana ar nodokli ir cieši saistīta gan ar pārējiem nodokļu veidiem, gan 

ar dalībvalstu politisko un ekonomisko situāciju. Riksdāgs uzskata, ka uzņēmumu aplikšanai 

ar nodokli ir jānotiek tā, lai katrai dalībvalstij būtu iespēja ņemt vērā īpašus priekšnoteikumus, 

kas saistīti ar uzņēmējdarbības struktūru. Tādēļ Riksdāgs piekrīt valdības vērtējumam, ka 

dalībvalsts sākotnēji ir piemērotāka tam, lai noteiktu, kā aplikt uzņēmumus ar nodokļiem. 

Attiecībā uz ierosināto sadales principu Riksdāgs konstatē, ka peļņas sadales 

iznākumu nosaka attiecīgās dalībvalsts nosacījumi un līdz ar to tas ļoti atšķirsies starp 

dalībvalstīm. Turklāt Riksdāgs piekrīt valdības vērtējumam, ka priekšlikums daudzos 

aspektos ir neskaidri un neprecīzi formulēts, grūti pārredzams un pilns neskaidrību, 

piemēram, par to, kā tas skar jau noslēgtos nodokļu nolīgumus un kādu ietekmi atstātu 

uzskaites noteikumu nodalīšana no nodokļu sistēmas. 

 

Ņemot to vērā, Riksdāgs uzskata, ka Komisijas priekšlikumu par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi nevar uzskatīt par atbilstošu suverenitātes principam. 


