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Wspólna (skonsolidowana) podstawa opodatkowania osób
prawnych
W 2016 r. Komisja postanowiła ponownie przedstawić wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy
opodatkowania osób prawnych, tym razem przyjmując jednak podejście dwuetapowe oparte na dwóch
powiązanych wnioskach. Parlament, który odgrywa wyłącznie rolę konsultacyjną, ma głosować nad nimi
podczas marcowej sesji plenarnej.

Kontekst: obliczanie i podział podstawy opodatkowania osób prawnych
Jednym z wyzwań związanych z nakładaniem podatku na przedsiębiorstwa wielonarodowe działające na globalnym rynku jest
konieczność uwzględnienia rzeczywistej sytuacji gospodarczej przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Powrót do inicjatywy
wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) z zastosowaniem podejścia dwuetapowego, w
ramach którego Komisja przyjmuje dwa powiązane wnioski: w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych
(CCTB) oraz wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), jest odpowiedzią na impas, w którym
znalazł się wniosek w sprawie CCCTB z 2011 roku (wycofany). Ponowne przedstawienie wniosków w tej sprawie, stanowiących
część pakietu reform związanych z opodatkowaniem osób prawnych z 25 października 2016 r., ma na celu wprowadzenie
uproszczonych unijnych przepisów podatkowych dotyczących obliczania podlegających opodatkowaniu transgranicznych
dochodów przedsiębiorstw. Przepisy te pozwolą zastąpić rozbieżne przepisy krajowe. Podział dochodów z opodatkowania
między państwa członkowskie, w których grupa prowadzi działalność, dokonywany będzie według formuły repartycji (tak jak w
poprzednim wniosku). Celem CCCTB jest przywrócenie związku między miejscem opodatkowania a miejscem uzyskania
dochodu. CCCTB jest również narzędziem walki z unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorstwa, gdyż usuwa możliwe do
wykorzystania różnice i niedopasowania między systemami podatkowymi państw członkowskich, przyczyniając się w ten sposób
do stworzenia równych warunków działania dla wielonarodowych korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw w UE.
Każde państwo członkowskie nakładałoby bowiem podatek na swoją część zysków zgodnie z własną krajową stawką podatku
dla przedsiębiorstw.

Wniosek w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB)
Wniosek w sprawie CCTB przewiduje ustalenie wspólnych zasad obliczania podstawy opodatkowania osób prawnych.
Obowiązywałyby one grupy przedsiębiorstw, których skonsolidowany obrót w danym roku obrachunkowym przekracza 750 mln
EUR, przedsiębiorstwa utworzone na podstawie prawa państwa członkowskiego, w tym ich stałe zakłady w innych państwach
członkowskich, a także stałe zakłady przedsiębiorstwa utworzonego na mocy prawa państwa trzeciego i zlokalizowane w
państwach członkowskich UE. Przedsiębiorstwa, które nie przekraczają progu, miałyby możliwość przystąpienia do systemu.
Zgodnie z wnioskiem w sprawie CCTB spółki nadal musiałyby składać osobne rozliczenia i deklaracje podatkowe we wszystkich
państwach członkowskich, w których podlegają obowiązkowi podatkowemu. Bardzo wysokie odliczenia z tytułu badań i rozwoju
(R&D) mają na celu wspieranie innowacji, natomiast ulga z tytułu wzrostu i inwestycji (AGI) jest reakcją na problem
korzystniejszego opodatkowania zadłużenia niż inwestycji – dzięki niej podatnicy mają bowiem możliwość odliczenia kapitału
własnego od podstawy opodatkowania. Wprowadzenie zasady ograniczonej możliwości odliczania odsetek oznacza, że koszty
finansowe podlegałby odliczeniu do wysokości kwoty przychodów finansowych (odsetek i innych przychodów podlegających
opodatkowaniu). Możliwość odliczenia kosztów kredytów w danym roku podatkowym będzie ograniczona do 3 mln EUR lub
30 % wyników finansowych przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA). Podatnikom zezwoli się na
nieograniczone w czasie przenoszenie strat na przyszłe okresy. Przewidziano też klauzulę ogólną przeciwdziałającą unikaniu
opodatkowania (GAAR) oraz przepisy dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych, rozbieżności w kwalifikacji struktur
hybrydowych i rozbieżności w zakresie rezydencji podatkowej. Niektóre przepisy (takie jak kompensowanie strat
transgranicznych) przestaną obowiązywać wraz z wejściem w życie CCCTB.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące wniosku w sprawie CCTB
Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu (ECON) w dniu 21 lutego 2018 r. przyjęła sprawozdanie. Zmienia ono wniosek,
między innymi uzupełniając go o następujące kwestie:
 Obniżenie progu obowiązkowego stosowania dyrektywy z 750 mln EUR do zera przez okres nieprzekraczający siedmiu lat.
 Definicja stałego zakładu cyfrowego, aby umożliwić opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych nieposiadających stałych

zakładów w UE dzięki uznaniu, że podatnik będący rezydentem jednej jurysdykcji, ale zapewniający dostęp do platformy
cyfrowej lub oferujący platformę cyfrową w innej, posiada w niej stały zakład cyfrowy.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0683
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/2004_2073_en_web_final_version.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0685
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm
https://www.investopedia.com/terms/e/ebitda.asp
https://www.investopedia.com/terms/l/losscarryforward.asp
https://www.rossmartin.co.uk/penalties-a-compliance/compliance/1259-general-anti-abuse-rule-gaar-at-a-glance
https://www.investopedia.com/terms/c/cfc.asp
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/platfrom_presentation_atad2.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/platfrom_presentation_atad2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0337(CNS)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego marzec 2018 r.
PE 614.731 2

 Definicja jurysdykcji podatkowej niechętnej współpracy oraz wykluczenie kosztów wypłacanych beneficjentom
znajdującym się w tych państwach z pozycji podlegających odliczeniu.

 Usunięcie środków dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, takich jak opodatkowanie niezrealizowanych
zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania do celów podatkowych, GAAR, rozbieżności
w kwalifikacji struktur hybrydowych i rozbieżności w kwalifikacji odwróconych struktur hybrydowych, jednak z naciskiem
na to, by obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania określone w dyrektywie (UE)
2016/1164 były systematycznie uwzględniane, a przepisy dotyczące zmiany metody eliminacji podwójnego
opodatkowania oraz kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych zostały wzmocnione. Państwom członkowskim
należy umożliwić wprowadzanie dodatkowych środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania.

 Zastąpienie proponowanego bardzo wysokiego odliczenia z tytułu kosztów R&D ulgą podatkową w wysokości 10 %
kosztów poniesionych na R&D nieprzekraczających 20 mln EUR i dotyczących personelu. Usunięcie AGI i ograniczenie
możliwości odliczania odsetek płaconych od kredytów, aby zneutralizować obecne mniej korzystne traktowanie
finansowania kapitałowego.

 Usunięcie kompensacji strat transgranicznych, która stanie się nieaktualna ze względu na równoczesne wejście w życie
CCTB i CCCTB. Umożliwienie podatnikom przenoszenia strat tylko przez maksymalnie pięć lat.

 Zapewnienie równych warunków działania w UE oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych i kosztów dla MŚP.
Monitorowanie i publikowanie faktycznego obciążenia podatkowego MŚP i korporacji wielonarodowych.

 Monitorowanie i ocena jednolitego wdrożenia i zapewnianie jednolitej interpretacji.

Wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych
Wniosek w sprawie CCCTB opiera się na wniosku CCTB, uzupełniając go o formułę repartycji (aspekt konsolidacji w CCCTB)
według której skonsolidowana podstawa opodatkowania rozdzielana jest między państwa członkowskie. We wniosku dodano
nowe definicje (samodzielny podatnik, główny podatnik, członek grupy, skonsolidowana podstawa opodatkowania,
przydzielony udział, właściwy organ i główny organ podatkowy). Ustanowiono w nim zasady dotyczące: jednostki dominującej i
kwalifikujących się jednostek zależnych; skutków konsolidacji; terminów; eliminowania transakcji wewnątrzgrupowych oraz
podatków u źródła i innych form opodatkowania u źródła. Określono w nim także sposób ustalania między innymi środków
trwałych, umów długoterminowych, rezerw, przychodów i odliczeń w momencie przystępowania do grupy, harmonogramu
amortyzacji, środków trwałych i strat w przypadku wyjścia grupy oraz przepisów w sprawie rozwiązania grupy. We wniosku
wprowadza się podatek u źródła na odsetki i opłaty licencyjne płacone przez członka grupy beneficjentowi spoza grupy. System
oparty na formule repartycji obejmuje trzy równoważne wskaźniki (siła robocza – koszty wynagrodzeń i liczba pracowników;
aktywa; obrót według miejsca przeznaczenia). Główny podatnik lub właściwy organ mogą zawrócić się z wnioskiem o
zastosowanie innej metody obliczania udziału podatków. Wprowadza się szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wskaźnika
aktywów i wskaźnika obrotu dla instytucji finansowych i zakładów ubezpieczeń oraz dla przedsiębiorstw z sektora ropy naftowej
i gazu, transportu morskiego, śródlądowego transportu wodnego i transportu lotniczego. Zobowiązanie podatkowe każdego
członka grupy jest wynikiem zastosowania krajowej stawki podatkowej do przydzielonego udziału. We wniosku określono
również szczegółowe elementy proceduralne.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące wniosku w sprawie CCCTB
Komisja ECON przyjęła swoje sprawozdanie w dniu 21 lutego 2018 r. Zmienia ono wniosek, między innymi uzupełniając go o
następujące kwestie:
 Zmiana formuły podziału przez dodanie czwartego wskaźnika: „danych”.
 Dodanie stałego zakładu cyfrowego i zobowiązanie Komisji do przeanalizowania sposobów zwiększenia skuteczności i

efektywności rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi (takich jak mechanizm rozstrzygania sporów), a
także utworzenie przejściowego mechanizmu kompensacyjnego dla państw członkowskich, które w wyniku wprowadzenia
CCCTB mogą utracić przychody.

 Skreślenie przepisów odnoszących się do konkretnych sektorów, zwłaszcza przedsiębiorstw żeglugowych. Wyjaśnienie i
uproszczenie szeregu przepisów (skutki konsolidacji, definicja „skonsolidowanej podstawy opodatkowania”).

 Zapewnienie płynnego przejścia do CCCTB we wszystkich państwach członkowskich; zobowiązanie Komisji do
zaproponowania, by część dochodów z CCCTB trafiała do budżetu UE, a składki państw członkowskich były proporcjonalnie
obniżane.

 Przyspieszenie transpozycji o jeden rok, z terminem przyjęcia i publikacji przez państwa członkowskie w 2019 r. / do 2019 r.
i rozpoczęcia stosowania do 2020 r.

 W przypadku, gdy Rada nie przyjmie wniosku, zwrócenie się do Komisji o przedstawienie nowego wniosku opartego na
art. 116 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w ramach zwykłej procedury ustawodawczej). W ostateczności
wzmocnioną współpracę powinny zainicjować chętne państwa członkowskie.

Procedura konsultacji: Komisja przedmiotowo właściwa: ECON;
CCCTB 2016/0336 (CNS) sprawozdawca: Alain Lamassoure (PPE,
Francja); CCCTB 2016/037(CNS) sprawozdawca: Paul Tang (S&D,
Holandia). Zob. również briefingi na temat wniosków w sprawie
CCTB i CCCTB w serii „Opracowywanie prawa UE”.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016L1164
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016L1164
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0683
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0336(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0337(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595907/EPRS_BRI(2017)595907_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599395/EPRS_BRI(2017)599395_EN.pdf
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