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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно 
предложение за директива на Съвета относно обща система на данък върху 
финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(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 на Кралство Швеция

Риксдагът защищава основния принцип, че данъчният суверенитет на държавите-
членки трябва да бъде защитен.
Член 113 от ДФЕС дава на ЕС компетентност да приема разпоредби за хармонизиране 
на законодателството относно данъците върху оборота, акцизите и другите форми на 
косвено данъчно облагане в степента, в която такава хармонизация е необходима, за да 
се гарантира създаването и функционирането на вътрешния пазар и за да се 
предотврати нарушаването на конкуренцията. Предложението на Комисията отива по-
далеч от създаването на хармонизация. Целта на предложението е да се създаде нов 
поток от приходи с оглед на постепенното изместване на националните вноски в 
бюджета на ЕС, което ще намали тежестта за националните хазни. На страница 11 от 
предложението, под заглавието „Въздействие върху бюджета“, Комисията пише 
следното „Приходите, генерирани от ДФС в ЕС, могат да бъдат използвани, изцяло или 
отчасти, като собствен ресурс за бюджета на ЕС, като заменят определени 
съществуващи собствени ресурси, плащани от националните бюджети, което би 
допринесло към усилията за бюджетно консолидиране в държавите-членки. Комисията 
ще представи отделно необходимите допълнителни предложения за определяне как 
ДФС би могъл да се използва като източник за бюджета на ЕС“.
Риксдагът споделя становището на правителството, че гарантирането на благосъстоянието 
посредством целесъобразно повишаване и използване на данъчните приходи попада в 
обхвата на националната компетентност на всяка държава-членка. 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, което отделните държави-членки са избрали за своите граждани. С 
други думи, това не е просто въпрос на хармонизиране на законите в област, в която в 
действителност няма нужда от мерки, а търсене на начин за увеличаване на приходите 
на ЕС в рамките на собствените ресурси на Съюза.
Риксдагът счита, че предложението на Комисията, в настоящия му вид и със заявените 
му понастоящем цели, не е формулирано така, че да може да се счита, че съответства на 
принципа на субсидиарност.


