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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(37/2011)

Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно 
предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа 
за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(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.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция по 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище от Риксдага

С оглед на оценката на прилагането на принципа на субсидиарност в предложението на 
Комисията за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2011)121), представена в Декларация 
2010/11:SkU37 на комисията по данъчни въпроси Subsidiaritetsprövning av
direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) (Оценка на 
субсидиарността на предложението за директива на Съвета относно обща 
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)), Риксдагът 
(Парламентът на Швеция) счита, че този проект съдържа елементи, които означават, че 
като цяло предложението не съответства на принципа на субсидиарност.

В изложение на мотивите 2010/11:FPM96 правителството представя своята оценка във 
връзка с въпроса относно субсидиарността. В нея отново се изразява факта, че 
гарантирането на благосъстоянието посредством целесъобразно повишаване и 
използване на данъчните приходи попада в обхвата на националната компетентност на 
всяка държава-членка. Корпоративното данъчно облагане е тясно свързано с другите 
две части от данъчната система, както и с икономическите и политически въпроси на 
държавите-членки. Погледнато от тази гледна точка, държавите-членки са в по-добра 
позиция спрямо ЕС да направят оценка на начина, по който корпоративното облагане 
следва да бъде разработено с оглед на постигане на политическите и икономически 
цели както на национално, така и на европейско равнище. Националните системи за 
корпоративно данъчно облагане по принцип са разработени така, че да съответстват на 
структурата на икономиката във всяка отделна държава-членка (банково дело и 
финанси, промишленост, земеделие и т.н.). Следователно може да се твърди, че 
съществува риск от намаляване на конкуренцията вследствие на ОКООКД и това ще 
доведе до отрицателно въздействие върху производителността в рамките на ЕС. Освен 
това правната основа на предложението е член 115 от ДФЕС, съгласно който Съветът 
приема директиви относно сближаване на закони, които пряко се отнасят до 
създаването или функционирането на вътрешния пазар. Съгласно становището на 
правителството, части от това предложение отиват още по-далеч. Това например се 
отнася за промяната в разпределянето на данъчните приходи, до която води начинът на 
разпределяне. Какви ангажименти или простъпки ще трябва да направят държавите-
членки по отношение на разпределянето на данъчните приходи е преди всичко въпрос, 
който държавите-членки могат най-добре да преценят. Също така не е необходима 
промяна в разпределянето на данъци между държавите-членки с оглед на по-доброто 
функциониране на пазара. Въпреки това правителството се съгласява с Комисията, че 
няколко от изтъкнатите предимства на ОКООКД за предприятията ще бъдат 
постигнати най-добре посредством законодателството на европейско равнище. Това се 
отнася например за някои от административните опростявания, които могат да се 
очакват, както и за намаляване на изискванията по отношение на документацията в 
рамките на ЕС, за риска от двойно данъчно облагане и за възможността за 
трансгранично покриване на загубите. Въпреки че могат да бъдат направени
възражения срещу части от предложението от гледна точка на субсидиарността, 



CM\867535BG.doc 3/3 PE464.950v01-00

Error! Bookmark not defined.

правителството като цяло счита, че няма причини за оспорване на оценката на 
Комисията, че предложението съответства на принципа на субсидиарност.

Независимо от възраженията, които могат да бъдат направени срещу предложението от 
гледна точка на субсидиарността, не следва да се подценява значението на по-доброто 
координиране в областта на корпоративното данъчно облагане. Може да се окаже, че 
големи части от предложението на Комисията съдържат ценни предимства за 
предприятията и инвестициите в рамките на ЕС, а по този начин и за ръста на заетостта 
и благосъстоянието в целия Европейски съюз. Въпреки това Риксдагът не счита, че 
Комисията изцяло е взела предвид последиците от факта, че части от предложението не 
са освободени от повдигане на възражения от гледна точка на субсидиарността. 
Прекомерното прилагане на правилата, даващи законодателна компетентност на 
Европейския съюз, в крайна сметка ще доведе до нарушаване на суверенитета на 
държавите-членки по отношение на задържането на достатъчно данъчни приходи за 
финансиране на благосъстоянието. Риксдагът счита, че поради тази причина 
възраженията трябва да водят до заключението, че не всички части от предложението 
на Комисията в сегашния му вид са формулирани така, че да може да се счита, че 
съответстват на принципа на субсидиарност.


