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Przejrzystość podatkowa – podstawowe
informacje
Przejrzystość podatkowa to koncepcja, która weszła do powszechnego obiegu. I chociaż na pierwszy
rzut oka wydaje się być nieskomplikowana, to ma głębsze implikacje. Jej instrumenty i
uwarunkowania są przedmiotem szerokiej debaty, zwłaszcza w kontekście „sprawozdawczości w
podziale na kraje”, a jej ewentualny zakres i konstrukcja są mocno kwestionowane.

Co należy rozumieć pod pojęciem „przejrzystości podatkowej”?
Przejrzystość podatkowa kładzie większy nacisk na obowiązkowe przekazywanie wystarczająco
szczegółowych danych, aby można było wyodrębnić tę część działalności przedsiębiorstwa o zasięgu
międzynarodowym (tzn. przedsiębiorstwa wielonarodowego), która ma miejsce w konkretnej jurysdykcji.
Stanowiłaby ona narzędzie pozwalające zaradzić nieprzejrzystym praktykom, takim jak unikanie
opodatkowania przez przedsiębiorstwa czy agresywne planowanie podatkowe, które prowadzą do zaniżenia
podstawy opodatkowania podatnika, a tym samym do uszczuplenia zasobów finansowych poszczególnych
państw. Zjawisko to znane jest jako erozja bazy podatkowej i przenoszenie zysków (BEPS). Walka z
praktykami BEPS była przedmiotem rozmów na forum OECD/G20, w wyniku których w listopadzie 2015 r.
sformułowano 15-punktowy plan działania.
Przejrzystość dotyczy szerokiego spektrum działań: począwszy od przekazywania ograniczonych informacji
jednej administracji podatkowej, poprzez rozpowszechnianie informacji na szerszą skalę za pośrednictwem
mechanizmów wymiany informacji, na podawaniu informacji do wiadomości publicznej kończąc. Co więcej,
niektórzy opowiadają się z utworzeniem rejestrów pozwalających zidentyfikować rzeczywistych właścicieli
spółek. Im większa przejrzystość, tym większe znaczenie odgrywa kwestia zachowania poufności i ochrony
danych.

Obowiązki sprawozdawcze
Obowiązki sprawozdawcze pozwalają stwierdzić obecność spółki w państwach, w których jej realna
działalność jest niewspółmierna w stosunku do jej działalności finansowej. Korporacje podlegają coraz
bardziej rygorystycznym wymogom w zakresie przejrzystości, które uzależnione są jednak od charakteru
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej i ich skali. Obowiązujące w UE przepisy dotyczące informacji
finansowych sporządzanych i ujawnianych przez spółki gwarantują ich porównywalność i wysoką jakość.
Ujawnieniu mogą również podlegać informacje niefinansowe i informacje dotyczące różnorodności.
Prowadzona w podziale na kraje sprawozdawczość obejmująca informacje finansowe (CBCR) może
stanowić uzupełnienie innych źródeł informacji. Dotyczy to instytucji finansowych i przedsiębiorstw z branży
wydobywczej czy też przedsiębiorstw prowadzących wyręb lasów pierwotnych mających swoją siedzibę na
terenie UE.
Działanie 13 BEPS, związane z dokumentacją dotyczącą cen transferowych, przewiduje m.in. „zobowiązanie
przedsiębiorstw wielonarodowych do przekazywania wszystkim właściwym władzom rządowym niezbędnych
informacji na temat ich globalnej alokacji przychodów, działalności gospodarczej i podatków zapłaconych w
poszczególnych krajach według jednolitego wzoru”. Uwzględniono w nim odrębny szablon prezentujący
informacje w podziale na poszczególne kraje na potrzeby organów podatkowych, który zaangażowane kraje
powinny wdrożyć, aby uzyskać pełen obraz sposobu działania spółek, których obroty przekraczają 750 mln
euro. Jego wdrożenie na szczeblu UE jest w toku (proponowana dyrektywa w sprawie zakresu obowiązkowej
automatycznej wymiany informacji w UE).
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Pogłębienie przejrzystości podatkowej i sprawozdawczości w podziale na kraje
Zwiększona przejrzystość podatkowa – zakładająca przekazywanie przez podatników bardziej szczegółowych
informacji niż obecnie – przejawiałaby się w następujący sposób: sprawozdawczość w podziale na kraje
prowadzona przez spółki zapewniłaby przestrzeganie przepisów podatkowych, wyeliminowałaby zachęty do
unikania opodatkowania i zwiększyła presję na państwa, skłaniając je do podejmowania odpowiednich
środków. To samo dotyczy sprawozdawczości w podziale na kraje prowadzonej przez banki, które – w ślad za
swoimi klientami – mogą posiadać silne zaangażowanie w krajach, w których nie jest prowadzona istotna
działalność gospodarcza.
Sprawozdawczość w podziale na kraje prowadzona przez duże przedsiębiorstwa i spółki działające w
interesie społeczności (ang. community interest companies) była również przedmiotem debaty w kontekście
wniosku w sprawie przeglądu dyrektywy o prawach akcjonariuszy. Uwagi przekazane w ramach
przeprowadzonych przez Komisję konsultacji społecznych dotyczących oceny możliwości zwiększenia
przejrzystości w kontekście podatków dochodowych od osób prawnych (stanowiących element planu
działania dotyczącego zapobiegania unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa z czerwca 2015 r.)
wskazują, że zainteresowane podmioty, które udzieliły odpowiedzi na postawione pytania (zwłaszcza spółki i
organizacje pozarządowe), wyrażają różne stanowiska, jeśli chodzi o zakres wymogów dotyczących
przejrzystości, zakres ujawnianych informacji i możliwości zwiększania przejrzystości informacji
podatkowych.

Komisja Europejska ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie planowanych środków dotyczących publicznej
przejrzystości podatkowej podczas pierwszej kwietniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
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