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OGÓLNA POLITYKA PODATKOWA

Władztwo podatkowe ma kluczowe znaczenie dla suwerenności państw członkowskich
UE, które w tej dziedzinie przyznały Unii jedynie ograniczone uprawnienia. Rozwój
przepisów podatkowych UE ma służyć zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego
rynku, przy czym harmonizacja opodatkowania pośredniego została uregulowana wcześniej
i w bardziej dogłębny sposób niż opodatkowania bezpośredniego. Równolegle z tymi
działaniami UE podejmuje coraz bardziej zdecydowaną walkę z uchylaniem się od
opodatkowania i unikaniem opodatkowania, ponieważ zjawiska te stanowią zagrożenie
dla uczciwej konkurencji i przyczyniają się do powstawania poważnych niedoborów w
dochodach podatkowych. Zgodnie z Traktatem środki w dziedzinie opodatkowania muszą
być przyjmowane przez państwa członkowskie jednomyślnie. Na politykę podatkową
w znacznym stopniu wpływ wywiera orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, a Parlament Europejski ma jedynie prawo do wydawania opinii w tym zakresie,
co nie dotyczy kwestii budżetowych, w przypadku których, jako organ władzy budżetowej,
dzieli uprawnienia decyzyjne z Radą.

PODSTAWA PRAWNA

Rozdział Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zawierający przepisy
podatkowe (art. 110–113), który dotyczy harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do
podatków obrotowych, akcyzy i innych rodzajów podatków pośrednich; rozdział poświęcony
zbliżeniu przepisów (art. 114–118 TFUE), który dotyczy podatków mających pośredni wpływ
na tworzenie rynku wewnętrznego, w tym przepisy podatkowe niepodlegające zwykłej
procedurze ustawodawczej; inne postanowienia w zakresie polityki podatkowej odnoszące się
do swobodnego przepływu osób, usług i kapitału (art. 45–66 TFUE), ochrony środowiska (art.
191–192 TFUE) i konkurencji (art. 107–109 TFUE).
Wzmocniona współpraca (art. 326–334 TFUE) może być stosowana w odniesieniu do kwestii
podatkowych. Główna specyfika przepisów podatkowych UE w zakresie przyjmowania aktów
polega na tym, że Rada podejmuje jednogłośnie decyzję na podstawie wniosku Komisji, zaś
Parlament jest jedynie proszony o opinię. Przepisy przyjęte w obszarze podatków obejmują
dyrektywy służące zbliżeniu przepisów krajowych oraz decyzje Rady.
Opodatkowanie bezpośrednie oznacza podatki od dochodu, majątku i kapitału, nakładane
zarówno na osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych
(PIT) nie jest objęty jako taki przepisami UE (działalność UE w tej dziedzinie opiera się na
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). Działalność UE w zakresie podatku
od przedsiębiorstw (CIT) jest szerzej zakrojona, pomimo że koncentruje się głównie na
środkach związanych z zasadami jednolitego rynku. Opodatkowanie pośrednie oznacza podatki
niepobierane od dochodów lub majątku. Obejmuje ono podatek od wartości dodanej (VAT),
akcyzy, cła, opodatkowanie energii i inne opłaty środowiskowe. Ponieważ rozwój przepisów
podatkowych UE ma służyć zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku,
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harmonizacja opodatkowania pośredniego została przeprowadzona wcześniej i w bardziej
dogłębny sposób niż opodatkowania bezpośredniego.

CELE

Unijna strategia dotycząca polityki podatkowej została przedstawiona w komunikacie
Komisji zatytułowanym „Polityka podatkowa w Unii Europejskiej – Priorytety na najbliższe
lata” (COM(2001)0260). Każde państwo członkowskie ma prawo wyboru takiego systemu
podatkowego, jaki uzna za najbardziej odpowiedni pod warunkiem, że przestrzega ono
przepisów UE. W tym kontekście do głównych priorytetów polityki podatkowej UE
należą: wyeliminowanie przeszkód podatkowych dla transgranicznej działalności gospodarczej,
zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej[1], jak również promowanie ściślejszej
współpracy między organami administracji podatkowej w zakresie zapewnienia kontroli oraz
zwalczania nadużyć finansowych. Większa koordynacja polityki podatkowej przyniosłaby
efekty w postaci wsparcia w ramach polityki podatkowej państw członkowskich szerzej
rozumianych celów politycznych UE, które zostały ostatnio określone w strategii „Europa
2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu.

OSIĄGNIĘCIA

W publikowanych przez Komisję sprawozdaniach z działalności w dziedzinie podatków[2]

przedstawiane są osiągnięcia UE i kwestie podatkowe, które należy uregulować. Ostatnie
sprawozdanie (za rok 2013) dotyczy podatków bezpośrednich i pośrednich, unikania
zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania, koordynacji polityki fiskalnej,
decyzji dotyczących pomocy państwa w zakresie podatków oraz postępowań w sprawie
naruszenia.
W komunikacie Komisji w sprawie eliminowania transgranicznych przeszkód podatkowych
dla obywateli Unii (COM(2010)0769) zostały przedstawione najpoważniejsze problemy
podatkowe, z którymi obywatele UE mają do czynienia w sytuacjach transgranicznych
(np. dyskryminacja, podwójne opodatkowanie, trudności podczas ubiegania się o zwrot
podatku i trudności z uzyskaniem informacji na temat obowiązujących za granicą
przepisów podatkowych). Zrealizowano pewne skoordynowane działania w przeciwdziałaniu
przeszkodom podatkowym i zaradzeniu brakowi skuteczności w dziedzinie opodatkowania
przedsiębiorstw, podatku VAT, akcyzy i podatku od środków transportowych. W celu
rozwiązania problemu uchylania się od podatków przyjęto również środki za pośrednictwem
dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności (2003/48/WE) oraz dyrektyw
przewidujących wzajemną pomoc między administracjami podatkowymi. Komisja wykazuje
się także większą inicjatywą w podejmowaniu działań prawnych w przypadkach, w których
krajowe przepisy lub praktyki podatkowe państw członkowskich są niezgodne z Traktatem.
Istotne inicjatywy polityczne w dziedzinie podatków pośrednich to między innymi: zielona
księga w sprawie przyszłości podatku VAT (COM(2010)0695), na podstawie której opracowano
komunikat w sprawie reformy systemu podatku VAT (COM(2011)0851); wniosek dotyczący
dyrektywy (COM(2011)0169) w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie podatku energetycznego
(2003/96/WE), w celu wprowadzenia bardziej racjonalnego opodatkowania energii w UE,
wraz z komunikatem (COM(2011)0168); dyrektywa 1999/62/WE w sprawie pobierania

[1]Zob. sprawozdanie Grupy ds. Kodeksu Postępowania z dnia 23 listopada 1999 r. z prac prowadzonych w ramach
„Kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania (działalności gospodarczej)” (SN 4901/99), opracowanego dla
Rady ECOFIN.
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
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opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe; wniosek
Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi
(COM(2005)0261); dyrektywa 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku VAT;
oraz szereg indywidualnych ustaleń dotyczących akcyzy (np. na alkohol, wyroby tytoniowe i
energię).
Działania polityczne w dziedzinie podatków bezpośrednich koncentrowały się głównie na
harmonizacji opodatkowania działalności gospodarczej za pośrednictwem dyrektywy w sprawie
pomocy administracyjnej (77/799/EWG), dyrektywy w sprawie wzajemnej pomocy przy
dochodzeniu roszczeń (76/308/EWG), dyrektywy w sprawie systemu opodatkowania mającego
zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów
(90/434/EWG), dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w
przypadku spółek dominujących i spółek zależnych (90/435/EWG), konwencji arbitrażowej w
sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania (90/436/EWG) oraz dyrektywy w sprawie
wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych
między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (2003/49/WE), a także
wniosku w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych,
ustanawiający jednolite zasady, które pozwalają przedsiębiorstwom prowadzącym działalność
w UE obliczyć swój zysk podlegający opodatkowaniu (COM(2011)0121). W odniesieniu
do podatków od osób fizycznych do środków, o których warto wspomnieć, należą
dyrektywa w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych
odsetek (2003/48/WE) oraz komunikaty w sprawie opodatkowania dywidend osób fizycznych
na rynku wewnętrznym (COM(2003)0810) i w sprawie usunięcia przeszkód podatkowych
utrudniających transgraniczne wypłacanie emerytur pracowniczych (COM(2001)0214), jak
również wniosek w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych
(COM(2011)0594) oraz dyrektywa (2008/7/WE) dotyczącą podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału. Trybunał Sprawiedliwości wydał szereg orzeczeń dotyczących podatków
bezpośrednich nakładanych na obywateli UE.
Zagadnieniem polityki podatkowej, które zajmuje ważne miejsce w programie UE, jest
walka z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania. Komisja uczyniła ją
swoim priorytetem[3]. Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania
dotyczy zarówno podatków bezpośrednich (w szczególności środków zwalczania szkodliwych
praktyk podatkowych), jak i podatków pośrednich (nieuiszczony podatek VAT). Opiera się
ona w szczególności na wymianie informacji. W UE każdego roku odnotowuje się straty w
wysokości około biliona euro spowodowane uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem
opodatkowania; zjawiska te są zagrożeniem dla uczciwej konkurencji i przyczyniają się do
ogromnych strat w dochodach państw. Z myślą o zwalczaniu oszustw podatkowych Komisja
przyjęła plan działania (COM(2012)0722) i dwa zalecenia, jedno w sprawie agresywnego
planowania podatkowego (C(2012)8806) i drugie – w sprawie środków mających na celu
zachęcenie do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania
(C(2012)8805). Były to działania następcze podjęte w związku z komunikatem z czerwca 2012 r.
w sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem
się od opodatkowania (COM(2012)0351).
W maju 2013 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie uchylania się od opodatkowania i oszustw
podatkowych[4], podkreślając potrzebę połączenia wysiłków na szczeblach krajowym, unijnym
i światowym, a także potwierdzając poparcie dla prowadzonych na forum grup G-8, G-20

[3]Zob. pismo przewodniczącego Junckera i wiceprzewodniczącego Timmermansa z dnia 12 listopada 2014 r.
skierowane do przewodniczących Rady i Parlamentu.
[4]Dokument Rady 9405/13.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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oraz OECD prac dotyczących automatycznej wymiany informacji. Przy tej samej okazji Rada
podjęła dyskusję na temat przeglądów dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z
oszczędności w celu rozszerzenia jej zakresu na wszystkie rodzaje dochodów z oszczędności,
jak również produkty, które generują odsetki. Dnia 24 marca 2014 r. Rada przyjęła dyrektywę
zmieniającą dyrektywę UE w sprawie opodatkowania dochodów od oszczędności (2003/48/
WE). Zmieniona dyrektywa poszerzy zakres obowiązujących przepisów w celu zaradzenia
pewnym lukom, poprzez udoskonalenie przepisów UE dotyczących wymiany informacji na
temat dochodów z oszczędności i umożliwienie państwom członkowskim skuteczniejszego
ukrócenia oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Do dnia 1 stycznia
2016 r. Państwa członkowskie będą musiały przyjąć krajowe ustawodawstwo niezbędne do
zapewnienia zgodności z dyrektywą.
Zaostrzenie przepisów UE dotyczących podatku od osób prawnych w związku z
agresywnym planowaniem podatkowym (transakcje dotyczące cen transferowych, transfery
wewnątrzgrupowe), zapobieganie szkodliwej konkurencji w dziedzinie podatków oraz poprawa
przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT mogą pomóc w wyeliminowaniu luk
podatkowych. Luki te są rozpatrywane w ramach procesu ustawodawczego UE. Dokonano na
przykład postępów w zakresie opodatkowania transferów wewnątrzgrupowych oraz transakcji
dotyczących cen transferowych[5]. Wprowadzenie skonsolidowanej podstawy opodatkowania
osób prawnych spowodowałoby zniesienie szeregu możliwości planowania podatków, a także
większości przeszkód podatkowych mających wpływ na efektywność ekonomiczną jednolitego
rynku. Wniosek był przedmiotem negocjacji przez trzy lat, lecz nie dokonano postępów.
Oczekuje się jednak ponownego podjęcia rozmów w odpowiedzi na problemy wynikające ze
stosowania interpretacji prawa podatkowego na korzyść przedsiębiorstw wielonarodowych.
Na szczeblu międzynarodowym dokonały się postępy w wymianie informacji. Porozumienie
z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wczesnego stosowania nowego opracowanego przez
OECD globalnego standardu automatycznej wymiany informacji przewiduje, że wymiana
informacji, które sygnatariusze (50 państw, w tym 28 państw członkowskich UE) będą
gromadzić od dnia 30 grudnia 2015 r., zacznie się w 2017 r., a nie w roku 2018. Przyjęta przez
USA w 2010 r. ustawa o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków
posiadanych za granicą (FACTA) zawiera elementy podobne do tych, które zostały zawarte w
standardzie OECD. Państwa członkowskie wdrożą globalny standard automatycznej wymiany
informacji w 2017 r. na mocy zmienionej dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej,
która służy transponowaniu globalnego standardu OECD w zakresie automatycznej wymiany
informacji do prawodawstwa UE, jak Rada postanowiła dnia 14 października 2014 r.
Postanowienia dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w UE mają
bardziej ograniczony zakres, a jej stosowanie zostanie zawieszone, gdy zacznie obowiązywać
automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania.
Plan działania G-20 i OECD w sprawie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków
służy wyeliminowaniu luk w krajowych systemach podatkowych, które są wykorzystywane
przez przedsiębiorstwa wielonarodowe w celu uchylania się od płacenia podatków lub
ograniczenia części dochodów podlegających opodatkowaniu.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament zasadniczo poparł ogólne kierunki programów Komisji w dziedzinie podatków.
W różnych sprawozdaniach podkreślał, że konkurencja podatkowa może być „skutecznym

[5]Na przykład w dyrektywie Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/96/UE w sprawie
wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych
różnych państw członkowskich (opodatkowanie transferów wewnątrzgrupowych).
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instrumentem redukcji wysokiego opodatkowania” i może sprzyjać ograniczeniu obciążeń
administracyjnych, a jednocześnie poprawić konkurencyjność i zmodernizować europejski
model społeczny. W odniesieniu do wielu dziedzin stwierdzono potrzebę podjęcia na szczeblu
UE takich działań, jak: wyeliminowanie dyskryminacji, podwójnego opodatkowania i barier
administracyjnych; przejście na ostateczny system VAT, w którym będzie w pełni stosowana
zasada kraju pochodzenia; a także popieranie stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” w
odniesieniu do opodatkowania energii.
Utrzymanie zasady jednomyślności w odniesieniu do wszystkich decyzji podatkowych sprawia,
że trudno jest osiągnąć wymagany na szczeblu UE poziom koordynacji podatkowej, w
związku z czym Komisja przedstawiła wnioski, których celem jest wprowadzenie głosowania
większością kwalifikowaną w odniesieniu do wybranych aspektów polityki podatkowej.
Państwa członkowskie nie chcą jednak przystać na te propozycje.
W dniu 2 lutego 2010 r. PE przyjął sprawozdanie w sprawie wspierania dobrych rządów w
dziedzinie opodatkowania[6], w którym opowiedział się za odpowiedzialną polityką podatkową,
przejrzystością, wymianą informacji na wszystkich szczeblach – krajowym, europejskim i
światowym – oraz poparł uczciwą konkurencję podatkową.
Dnia 12 grudnia 2013 r. na podstawie planu działania Komisji w zakresie zwalczania oszustw
podatkowych Parlament przyjął rezolucje w sprawie wezwania do przyjęcia wymiernego i
wiążącego zobowiązania do przeciwdziałania uchylaniu się od zobowiązań podatkowych oraz
unikaniu płacenia podatków w UE[7]. Przyjął on z zadowoleniem wysiłki podejmowane przez
Komisję w walce z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od zobowiązań podatkowych i
agresywnym planowaniem podatkowym w dążeniu do zmniejszenia luki podatkowej.
Dnia 25 marca 2015 r. Parlament przyjął przygotowaną przez Komisję Gospodarczą i Monetarną
rezolucję w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego podatków za rok 2014[8]. W rezolucji
tej określono trzy priorytety polityki podatkowej UE: (i) zwiększanie korzyści ze wspólnego
rynku poprzez politykę podatkową; (ii) walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się
od opodatkowania, agresywnym planowaniem podatkowym i rajami podatkowymi; oraz (iii)
promowanie skutecznej koordynacji podatkowej na rzecz długoterminowej, zorientowanej na
wzrost polityki gospodarczej.
W rezolucji tej przyjęto z zadowoleniem porozumienie w sprawie automatycznej wymiany
informacji oraz wezwano do definitywnego zlikwidowania tajemnicy bankowej w UE od
czerwca 2015 r. Wezwano także do zawarcia porozumień w kwestiach podatkowych z krajami
trzecimi do dnia 30 czerwca 2015 r., jak również do skoordynowanego działania na szczeblu
UE w celu stosowania standardów przejrzystości w odniesieniu do tych krajów trzecich poprzez
włączanie tych standardów w zakres przyszłych porozumień handlowych.
Dario Paternoster
05/2016

[6]Dz.U. C 341 z 16.12.2010, s. 29.
[7]Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0593.
[8]Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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