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Odbor za pravne zadeve 
 

23.2.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu direktive Sveta o skupni 

konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Švedski parlament je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Uradno sporočilo švedskega parlamenta 

2016/17:110 

A 002016 14.02.2017 

ŠVEDSKI PARLAMENT 

 

Predsednik Evropskega parlamenta 

 

Predsednik Sveta Evropske unije 

 

Predsednik Evropske komisije 

 

Pošiljamo vam obrazloženo mnenje švedskega parlamenta, kot je navedeno v prilogi 2 k 

priloženemu poročilu, in vas obveščamo, da je švedski parlament danes odobril predlog 

odbora za obdavčenje za sklep švedskega parlamenta v poročilu 2016/17:SkU17 z naslovom 

Ocena predloga Komisije za predlog direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek 

od dohodkov pravnih oseb z vidika načela subsidiarnosti. 

 

Stockholm, 14. decembra 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Martensson 

 



 

NP\1118012SL.docx 3/3 PE599.834v01-00 

 SL 

PRILOGA 2 

 

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta 

 

Švedski parlament želi poudariti, da je treba v zvezi z neposrednimi davki ohraniti temeljno 

načelo suverenosti držav članic na področju obdavčevanja. Vsaka država članica je na 

nacionalni ravni pristojna, da ohranja blaginjo s pobiranjem davkov in ustrezno uporabo 

prihodkov, ki jih pri tem ustvari. Preobsežna uporaba pravil, ki podeljujejo zakonodajna 

pooblastila Uniji, bo nazadnje ogrozila suverenost držav članic v zvezi s pobiranjem davkov 

in ohranjanjem zadostnih prihodkov od davkov za financiranje blaginje. 

Glede na trditve Komisije je malo verjetno, da bo predlog o skupni konsolidirani 

osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb sprejet v celoti, zato ga je treba uvesti v dveh 

fazah. Predlagala je, da se druga faza, ki se nanaša na konsolidacijo, preloži, dokler ne bo v 

okviru prve faze dosežen politični dogovor o obveznem sklopu pravil o skupni osnovi za 

davek od dohodkov pravnih oseb. Zato je predložila dva predloga direktiv: enega o skupni 

osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb in enega o skupni konsolidirani osnovi za davek 

od dohodkov pravnih oseb. 

Ta del svežnja v glavnem vsebuje določbe o dokončnih pobotih dobičkov in izgub ter 

razporeditvi dobičkov. Komisija, ki je za predloga o skupni osnovi za davek od dohodkov 

pravnih oseb in o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb izvedla 

skupno oceno subsidiarnosti, je navedla, da je njun namen med drugim spodbujanje rasti in 

naložb, olajšanje čezmejne trgovine, poenostavitev upravnih postopkov in boj proti izogibanju 

davkom. 

Švedski parlament najprej ugotavlja, da cilji, ki jih navaja Komisija, zadevajo celotni 

sveženj obdavčitve dohodkov pravnih oseb, tj. oba predloga direktiv, ki jih je predložila, zato 

je težje oceniti, ali države članice lahko zadovoljivo dosežejo cilje predlogov ali jih je mogoče 

bolje doseči na ravni Evropske unije. 

Obdavčitev dohodkov pravnih oseb je tesno povezana z drugimi vidiki obdavčenja ter 

političnimi in gospodarskimi razmerami v državah članicah. Švedski parlament meni, da mora 

biti obdavčitev dohodkov pravnih oseb zasnovana tako, da lahko države članice upoštevajo 

posebnosti svoje gospodarske strukture. Zato se strinja z vlado, da so države članice na 

začetni stopnji primernejši organ za odločanje o tem, kakšno obliko obdavčitve dohodkov 

pravnih oseb bodo sprejele. 

Kar zadeva obliko predlaganega razdelitvenega ključa, švedski parlament meni, da bo 

rezultat porazdelitve dobička odvisen od nacionalnih okoliščin v posamezni državi članici in 

se bo zato po državah članicah zelo razlikoval. Strinja se tudi z vlado, da je predlog v 

številnih pogledih ohlapen, nenatančen in nepregleden ter da je nejasen tudi glede različnih 

vprašanj, na primer o tem, kako je povezan z že sklenjenimi davčnimi sporazumi in kakšen 

učinek bo imelo dejstvo, da določbe o računovodenju niso povezane z davčnim sistemom. 

 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov švedski parlament meni, da predloga Komisije o skupni 

konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb ni mogoče šteti za skladnega z 

načelom subsidiarnosti. 

 


