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UZASADNIONA OPINIA 
PARLAMENTU NARODOWEGO 
W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Szwecji Riksdagu w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych 

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

Pismo nr 

2016/17:110 

A 002016 14.02.2017 

RIKSDAG 

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

 

Przewodniczący Rady Unii Europejskiej 

 

Przewodniczący Komisji Europejskiej 

 

Przekazuję niniejszym uzasadnioną opinię Riksdagu (załącznik 2) do załączonej opinii i 

informuję, że parlament Szwecji zatwierdził w dniu dzisiejszym wniosek komisji do spraw 

podatkowych dotyczący projektu decyzji Riksdagu w sprawie opinii 2016/17:SkU17 na temat 

oceny wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych pod kątem zgodności z zasadą pomocniczości. 

 

Sztokholm, dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

Uzasadniona opinia Riksdagu 

 

Riksdag pragnie podkreślić, że w kwestii podatków bezpośrednich należy przestrzegać 

podstawowej zasady, jaką jest suwerenność podatkowa państw członkowskich. 

Gwarantowanie dobrobytu poprzez pobieranie i odpowiednie wydatkowanie dochodów 

podatkowych należy do kompetencji krajowych każdego państwa członkowskiego. Zbyt 

ekstensywne stosowanie reguł, które nadają Unii uprawnienia prawodawcze, prowadzi na 

dłuższą metę do osłabienia suwerenności państw członkowskich, jeżeli chodzi o pobieranie i 

utrzymanie dochodów podatkowych w celu finansowania działań zapewniających dobrobyt. 

Komisja Europejska wyjaśniła, że mało prawdopodobne jest, by wniosek w sprawie 

wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych został przyjęty w całości, 

dlatego też należy go wprowadzać dwuetapowo. Zaproponowała zatem, aby z wnioskiem w 

sprawie konsolidacji na drugim etapie poczekać do momentu osiągnięcia porozumienia 

politycznego w sprawie obowiązkowego zbioru przepisów dotyczących podstawy 

opodatkowania osób prawnych. W związku z tym Komisja przedstawiła dwa projekty 

dyrektyw: wniosek w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz 

wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. 

Omawiany tu wniosek zawiera głównie przepisy dotyczące ostatecznego rozliczania 

zysków i strat oraz podziału zysków. Komisja, która dokonała wspólnej analizy zgodności z 

zasadą pomocniczości obu wniosków, tj. wniosku w sprawie podstawy opodatkowania osób 

prawnych oraz wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, 

stwierdziła, że wnioski mają m.in. na celu sprzyjanie rozwojowi i inwestycjom, ułatwianie 

handlu transgranicznego, wprowadzenie ułatwień administracyjnych oraz zapobieganie 

unikaniu opodatkowania. 

Na wstępie Riksdag pragnie stwierdzić, że to, iż wymienione przez Komisję cele 

dotyczą całego pakietu dotyczącego przedsiębiorstw, tj. obu przedstawionych dyrektyw, 

utrudnia dokonanie oceny, czy cele poszczególnych wniosków można w wystarczającym 

stopniu osiągnąć na szczeblu państwa członkowskiego, czy też można je skuteczniej 

realizować na szczeblu UE. 

Opodatkowanie osób prawnych blisko wiąże się z innymi kwestiami podatkowymi, a 

także z warunkami politycznymi i gospodarczymi poszczególnych państw członkowskich. 

Riksdag jest zdania, że opodatkowanie osób prawnych należy kształtować w taki sposób, aby 

poszczególne państwa członkowskie miały możliwość uwzględniać szczególne cechy swej 

struktury przedsiębiorczości. Riksdag zgadza się zatem z oceną rządu, że przede wszystkim to 

państwo członkowskie jest odpowiedniejsze, by decydować o kształcie systemu 

opodatkowania osób prawnych. 

Jeżeli chodzi o kształt proponowanego klucza podziału Riksdag jest zdania, że rezultat 

podziału zysków zależy od warunków krajowych w poszczególnych państwach 

członkowskich, dlatego też będzie różnił się pomiędzy państwami członkowskimi. Riksdag 

podziela również opinię rządu, że wniosek jest pod wieloma względami nieprecyzyjny, 

nieprzejrzysty oraz zawiera niejasności, np. w kwestii tego, jak odnosi się on do już  

zawartych umów podatkowych oraz w kwestii skutków tego, że sprawozdania finansowe nie 

są powiązane z systemem podatkowym. 

 

W związku z powyższym Riksdag jest zdania, że wniosku Komisji w sprawie wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych nie można uznać za zgodny z 

zasadą pomocniczości. 


