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Plan działania dotyczący opodatkowania
przedsiębiorstw
Plan działania na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw,
przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 17 czerwca 2015 r., stanowi drugą fazę działań
mających na celu walkę z unikaniem opodatkowania i przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu
podatkowemu, które utrudnia wprowadzanie polityki podatkowej sprzyjającej trwałemu wzrostowi
i inwestycjom.

Nowa faza walki z unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorstwa
wielonarodowe
Pakiet dotyczący przejrzystości stanowił pierwszy etap, skoncentrowany na wymianie informacji
podatkowych. Plan działania dotyczący opodatkowania przedsiębiorstw został opracowany na podstawie
prac Komisji odnoszących się do polityki w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw w nadchodzących latach.
We wszystkich inicjatywach uwzględniano prace toczące się na forach międzynarodowych, w szczególności
G20, OCDE, a także projekt BEPS (odnoszący się do erozji podstawy opodatkowania i do przenoszenia
zysków). Wspomniany plan opiera się na stwierdzeniu, że szkodliwa konkurencja podatkowa (określana także
jako drapieżna, ostra czy niepohamowana), w przeciwieństwie do konkurencji uczciwej i sprawiedliwej,
umożliwia unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa wielonarodowe w drodze agresywnego
planowania podatkowego. Polega ono na wykorzystywaniu luk i niespójności między krajowymi systemami
podatkowymi w celu obniżenia podstawy opodatkowania (kwoty podlegającej opodatkowaniu), w
szczególności poprzez ceny transferowe (fakturowane ceny transakcji wewnątrz grupy) i należności
licencyjne za korzystanie z praw niematerialnych (np. w systemach podatkowych sprzyjających patentom).
Składki podatkowe mogą w ten sposób pozostawać bez związku z realną działalnością oraz miejscem, w
którym tworzona jest wartość.

Początkowy etap i podejście stopniowe
Przedstawione inicjatywy obejmują działania już prowadzone oraz zapowiadają działania nowe, zgrupowane
w pięciu priorytetowych dziedzinach działania: 1. wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy
opodatkowania osób prawnych (CCCTB); 2. skuteczne opodatkowanie w miejscu, w którym osiągane są
dochody; 3. poprawa warunków opodatkowania przedsiębiorstw w UE; 4. nowe postępy w dziedzinie
przejrzystości podatkowej (publikacja wykazu niechętnych do współpracy jurysdykcji podatkowych wśród
krajów trzecich na podstawie wykazów krajowych, które będą okresowo poddawane przeglądom, oraz
rozpoczęcie konsultacji publicznych dotyczących sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje); 5.
narzędzia koordynacji w UE. Z zakresu planu wyraźnie wykluczona jest harmonizacja stawek opodatkowania
przedsiębiorstw.
Co się tyczy CCCTB, wniosek z 2011 r., będący przedmiotem dyskusji w Radzie, przewiduje określenie jednego
zbioru przepisów regulujących sposób obliczania podstawy opodatkowania. W planie działania
przedstawiono podejście stopniowe, zakładające, iż najpierw określona zostanie wspólna podstawa
opodatkowania, przed wprowadzeniem aspektu konsolidacyjnego. Określenie wspólnej podstawy
opodatkowania obejmuje kwestię korzystnego traktowania zadłużenia wynikającego z inwestycji, a także
korzystnego traktowania wydatków na badania i rozwój. CCCTB stanowi też środek ponownego zapewnienia
związku między opodatkowaniem a miejscem, w którym osiągane są dochody. Oferuje ona zharmonizowane
podejście do wdrażania działań dotyczących BEPS, a zarazem udoskonalenie przepisów ramowych w zakresie
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cen transferowych (opracowywane obecnie przekształcenie dyrektywy w sprawie odsetek oraz należności
licencyjnych mogłoby stanowić przykład dla dostosowania dyrektywy w sprawie spółek dominujących i
spółek zależnych). We wniosku ustawodawczym w sprawie CCCTB, przewidzianym na 2016 r., „podstawa
opodatkowania zostanie odpowiednio dostosowana, CCCTB stanie się obowiązkowa oraz określone zostanie
podejście stopniowe w tym zakresie. Wniosek ten będzie obejmował początkowo mechanizm
transgranicznej kompensacji strat, do czasu gdy na późniejszym etapie ponownie wprowadzona zostanie
konsolidacja”.
Wreszcie, przewidziano poprawę współpracy administracyjnej w zakresie kontroli podatkowych, reformę
grupy ds. kodeksu postępowania oraz przedłużenie działania platformy do spraw dobrego zarządzania w
kwestiach podatkowych.

Na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu 24 czerwca 2015 r. Komisja Europejska przedstawi oświadczenie
w sprawie przyjętej przez siebie decyzji dotyczącej planu działania na rzecz bardziej sprawiedliwego
opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.
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