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Zadeva: Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske o predlogu direktive Sveta o 
skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb(CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske o 
zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta

Ob upoštevanju ocene uporabe načela subsidiarnosti v predlogu direktive Sveta o skupni 
konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) (KOM(2011)121), ki je 
predstavljena v izjavi Odbora za obdavčitev 2010/11:SkU37 Subsidiaritetsprövning av
direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) (Ocena predloga 
direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) z 
vidika subsidiarnosti), parlament Kraljevine Švedske (Riksdag) meni, da je sedanji predlog 
zaradi nekaterih elementov osnutka v celoti neskladen z načelom subsidiarnosti.

V obrazložitvi 2010/11:FPM96 je vlada predstavila svojo oceno predloga z vidika 
subsidiarnosti. V tem mnenju je ponovno poudarjeno, da je vsaka država članica odgovorna 
za zagotavljanje blaginje z ustreznim pobiranjem in porabo davčnih prihodkov. Obdavčitev 
dohodkov pravnih oseb je tesno povezana z drugimi deli davčnega sistema ter z 
gospodarskimi in političnimi zadevami držav članic. Glede na to lahko države članice bolje 
kot EU ocenijo, kako mora biti zasnovan sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb, da bi 
dosegli politične in ekonomske cilje na nacionalni ravni in na ravni EU. Nacionalni sistemi 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb so v splošnem zasnovani v skladu z gospodarsko strukturo 
vsake posamezne države članice (bančništvo in finančni sistem, industrija, kmetijstvo itd.).
Zato je mogoče trditi, da bi lahko z uvedbo konsolidirane osnove za davek od dohodkov 
pravnih oseb zmanjšali konkurenčnost in tako negativno vplivali na produktivnost v EU.
Poleg tega je pravna podlaga za predlog člen 115 Pogodbe o delovanju EU, v skladu s katerim 
Svet sprejema direktive za približevanje pravnih ukrepov, ki neposredno vplivajo na 
vzpostavitev ali delovanje notranjega trga. Po mnenju vlade gre ta predlog v nekaterih delih 
dlje od tega. To velja na primer za spremembo porazdelitve davčnih prihodkov na podlagi 
formule za porazdelitev. Kakšne zaveze ali koncesije mora država članica sprejeti v odnosu 
do drugih držav članic z vidika porazdelitve davčnih prihodkov, je predvsem odločitev držav 
članic, ki lahko najbolje presodijo o tem. Prav tako sprememba porazdelitve davkov med 
državami članicami ni potrebna za boljše delovanje notranjega trga. Vlada se po drugi strani 
strinja s Komisijo, da bi številne prednosti, ki jih CCCTB prinaša za podjetja, najlažje dosegli 
z zakonodajo na ravni EU. To velja na primer za nekatere pričakovane poenostavitve 
upravnih postopkov, za zmanjšanje zahtev v zvezi z dokumentacijo v EU, nevarnost dvojnega 
obdavčevanja in možnost čezmejne izravnave izgub. Čeprav je mogoče z vidika 
subsidiarnosti nasprotovati delom predloga, vlada meni, da v splošnem ni razloga, da bi 
dvomili v oceno Komisije, da je predlog v skladu z načelom subsidiarnosti.

Kljub morebitnim ugovorom zoper predlog z vidika subsidiarnosti ne bi smeli podcenjevati 
pomembnosti boljšega usklajevanja na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Predlog 
Komisije lahko v marsičem ustvari dragocene prednosti za podjetništvo in naložbe v EU ter 
tako prispeva tudi k ustvarjanju novih delovnih mest in blaginji v Uniji. Kljub temu švedski 
parlament meni, da vlada ni v celoti upoštevala posledic dejstva, da nekateri deli predloga 
niso neoporečni z vidika subsidiarnosti. Prekomerna uporaba pravil, ki dajejo Uniji 
zakonodajno pristojnost, bo v končni fazi spodkopala suverenost držav članic, ki ne bodo 
mogle obdržati dovolj davčnih prihodkov, da bi lahko zagotavljale blaginjo. Švedski 
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parlament zato meni, da je treba na podlagi teh ugovorov z vidika subsidiarnosti ugotoviti, da 
nekateri deli predloga Komisije niso oblikovani tako, da bi jih lahko dojemali kot skladne z 
načelom subsidiarnosti.


