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Globalny minimalny poziom opodatkowania 
grup wielonarodowych w UE 

W ostatnich dziesięcioleciach dostosowanie systemów podatkowych do globalizacji i cyfryzacji było 
przedmiotem dyskusji i reform na forach międzynarodowych i w UE. Jednym z celów jest zapewnienie, aby duże 
przedsiębiorstwa wielonarodowe płaciły minimalny poziom podatku od dochodów uzyskiwanych w każdej 
jurysdykcji, w której prowadzą działalność. Na szczeblu globalnym w październiku ubiegłego roku osiągnięto 
porozumienie w otwartych ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wnioskiem Komisji 
Europejskiej z grudnia 2021 r. dotyczącym dyrektywy wdrożono by uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym 
normę, aby zapewnić minimalne efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw wielonarodowych. Sprawozdanie 
w sprawie wniosku Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego ma zostać poddane pod 
głosowanie na posiedzeniu plenarnym w maju. 

Kontekst 
OECD stała się liderem międzynarodowych dostosowań fiskalnych, głównie dzięki projektowi dotyczącemu 
erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) , który w 2015 r. zaowocował 15 działaniami w zakresie 
BEPS , które mają zostać wdrożone. W trakcie tego procesu pojawiło się zapotrzebowanie na bardziej 
szczegółowe polityki i środki, w szczególności w celu sprostania wyzwaniom związanym z cyfryzacją 
gospodarki. Rozwiązanie zaproponowane w październiku 2021 r. ma dwojaki charakter. Obejmuje 
częściowe przeniesienie praw do opodatkowania na jurysdykcje rynku („filar 1”) oraz wprowadzenie 
minimalnego efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych w wysokości 15 % („filar 2”). 
Na ten drugi element składają się zmiany w zasadach wynikających z traktatów i dwie krajowe zasady 
podatkowe (zasada włączenia dochodu do opodatkowania (IIR) i jej mechanizm zabezpieczający, zasada 
niedostatecznie opodatkowanych płatności (UTPR), znane łącznie jako globalne zasady przeciwdziałania 
erozji bazy podatkowej (GloBE) 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Na szczeblu europejskim przyjęto już kilka aktualizacji zbioru przepisów podatkowych. W komunikacie 
Komisji z maja 2021 r. w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku, w którym 
określono agendę podatkową, zapowiedziano wniosek ustawodawczy w sprawie efektywnych stawek 
podatkowych płaconych przez duże przedsiębiorstwa. Wniosek dotyczący dyrektywy jest narzędziem 
koordynującym wdrażanie przepisów krajowych filaru 2; wdrożenie zasad wynikających z traktatów będzie 
leżeć w gestii jurysdykcji państw członkowskich. Wniosek ma zastosowanie do grup przedsiębiorstw 
wielonarodowych i dużych grup krajowych, których łączny roczny obrót grupy wynosi co najmniej 750 mln 
EUR na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Ustanawia krajowe zasady GloBE (IRR i 
UTPR) w celu osiągnięcia minimalnej efektywnej stawki podatkowej (15 %). Transpozycję do prawa 
krajowego wyznaczono na 31 grudnia 2022 r. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) Parlamentu Europejskiego wyznaczyła na sprawozdawczynię 
Aurore Lalucq (S&D, Francja). Jej projekt sprawozdania zmieniono po dyskusji w komisji i przyjęto w komisji 
ECON 28 kwietnia 2022 r. Oczekuje się, że sprawozdanie komisji zostanie poddane pod głosowanie na 
posiedzeniu plenarnym w maju. Sprawozdanie jest zgodne z harmonogramem zaproponowanym przez 
Komisję i wprowadzono w nim klauzulę przeglądową. Ponadto wezwano do oceny wpływu prawodawstwa 
na kraje rozwijające się. Zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą określoną w art. 115 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wniosek wymaga jednomyślności do przyjęcia przez Radę, po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim. W Radzie przygotowano podejście ogólne z myślą o przyjęciu wniosku w 
drodze jednomyślnego głosowania po wydaniu opinii przez Parlament. 
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