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18.11.2015 A8-0317/11 

Poprawka  11 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że choć utrzymanie zgodności 

z różnymi systemami podatkowymi stało 

się trudniejsze dla firm prowadzących 

działalność transgraniczną, to globalizacja i 

cyfryzacja ułatwiły im prowadzenie 

działalności za pośrednictwem centrów 

offshore oraz tworzenie wyrafinowanych 

struktur umożliwiających zmniejszenie ich 

globalnej kwoty podatku; wyraża 

zaniepokojenie, że z powodu kryzysu 

gospodarczego i zadłużeniowego oraz 

konsolidacji budżetowej większość państw 

członkowskich znacząco ograniczyła liczbę 

pracowników w krajowych administracjach 

podatkowych; podkreśla, że krajowe 

administracje podatkowe muszą 

dysponować wystarczającymi zasobami, w 

tym zasobami ludzkimi, aby skutecznie 

zapobiegać agresywnemu planowaniu 

podatkowemu, uchylaniu się od 

opodatkowania i unikaniu opodatkowania, 

wykrywać te praktyki i walczyć z nimi, 

ponieważ powodują one znaczną erozję 

bazy podatkowej, a także aby zapewnić 

lepszy i bardziej sprawiedliwy pobór 

podatków oraz wiarygodność systemu 

podatkowego; zwraca uwagę, że według 

badań wykwalifikowani pracownicy 

administracji podatkowych przynoszą o 

wiele więcej dochodów państwu niż 

wynosi koszt ich pracy, ponieważ 

skuteczność działania organów 

3. zauważa, że choć utrzymanie zgodności 

z różnymi systemami podatkowymi stało 

się trudniejsze dla firm prowadzących 

działalność transgraniczną, to globalizacja i 

cyfryzacja ułatwiły im prowadzenie 

działalności za pośrednictwem centrów 

offshore oraz tworzenie wyrafinowanych 

struktur umożliwiających zmniejszenie ich 

globalnej kwoty podatku; wyraża 

zaniepokojenie, że z powodu kryzysu 

gospodarczego i zadłużeniowego oraz 

konsolidacji budżetowej większość państw 

członkowskich znacząco ograniczyła liczbę 

pracowników w krajowych administracjach 

podatkowych; podkreśla, że krajowe 

administracje podatkowe muszą 

dysponować wystarczającymi zasobami, w 

tym zasobami ludzkimi, aby skutecznie 

zapobiegać agresywnemu planowaniu 

podatkowemu, uchylaniu się od 

opodatkowania i unikaniu opodatkowania, 

wykrywać te praktyki i walczyć z nimi, 

ponieważ powodują one znaczną erozję 

bazy podatkowej, a także aby zapewnić 

lepszy i bardziej sprawiedliwy pobór 

podatków oraz wiarygodność systemu 

podatkowego; zwraca uwagę, że według 

badań wykwalifikowani pracownicy 

administracji podatkowych przynoszą o 

wiele więcej dochodów państwu niż 

wynoszą związane z nimi wydatki, 

ponieważ skuteczność działania organów 
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administracji podatkowej ma bezpośredni 

pozytywny wpływ na budżety krajowe; 

administracji podatkowej ma bezpośredni 

pozytywny wpływ na dochody podatkowe; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Poprawka  12 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 95 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 95a. wzywa państwa członkowskie – 

zwłaszcza te otrzymujące pomoc 

finansową – do przeprowadzenia reform 

strukturalnych, zwalczania oszustw 

podatkowych i wdrożenia działań 

przeciwko agresywnemu planowaniu 

podatkowemu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Poprawka  13 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 135 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

135. uważa, że zwiększona przejrzystość w 

odniesieniu do działalności przedsiębiorstw 

wielonarodowych ma zasadnicze znaczenie 

dla zapewnienia administracjom 

podatkowym możliwości skutecznego 

zwalczania BEPS; podtrzymuje zatem 

swoje stanowisko, że we wszystkich 

gałęziach przemysłu korporacje 

wielonarodowe powinny w jasny i 

zrozumiały sposób podawać w swoich 

sprawozdaniach finansowych – dla 

każdego państwa członkowskiego i 

każdego państwa trzeciego, w którym mają 

oddział – szereg zbiorczych informacji 

obejmujących zyski lub straty przed 

opodatkowaniem, wysokość podatków od 

zysków lub strat, liczbę pracowników, 

posiadane zasoby, podstawowe informacje 

dotyczące interpretacji prawa podatkowego 

(sprawozdawczość w odniesieniu do 

poszczególnych państw); podkreśla, jak 

ważne jest upublicznianie tych informacji, 

ewentualnie w formie centralnego rejestru 

UE; podkreśla ponadto, że MŚP niebędące 

korporacjami wielonarodowymi powinny 

być zwolnione z tego obowiązku; wzywa 

Radę, by przyjęła do końca 2015 r. 

stanowisko Parlamentu w formie 

przegłosowanej w dyrektywie w sprawie 

praw przysługujących akcjonariuszom w 

lipcu 2015 r.; podkreśla, że wymogi 

135. uważa, że zwiększona przejrzystość w 

odniesieniu do działalności przedsiębiorstw 

wielonarodowych ma zasadnicze znaczenie 

dla zapewnienia administracjom 

podatkowym możliwości skutecznego 

zwalczania BEPS; podtrzymuje zatem 

swoje stanowisko, że we wszystkich 

gałęziach przemysłu korporacje 

wielonarodowe powinny w jasny i 

zrozumiały sposób podawać w swoich 

sprawozdaniach finansowych – dla 

każdego państwa członkowskiego i 

każdego państwa trzeciego, w którym mają 

oddział – szereg zbiorczych informacji 

obejmujących zyski lub straty przed 

opodatkowaniem, wysokość podatków od 

zysków lub strat, liczbę pracowników, 

posiadane zasoby, podstawowe informacje 

dotyczące interpretacji prawa podatkowego 

(sprawozdawczość w odniesieniu do 

poszczególnych państw); podkreśla, jak 

ważne jest upublicznianie tych informacji, 

ewentualnie w formie centralnego rejestru 

UE; podkreśla ponadto, że MŚP i spółki o 

średniej kapitalizacji niebędące 

korporacjami wielonarodowymi powinny 

być zwolnione z tego obowiązku; wzywa 

Radę, by przyjęła do końca 2015 r. 

stanowisko Parlamentu w formie 

przegłosowanej w dyrektywie w sprawie 

praw przysługujących akcjonariuszom w 
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dotyczące przejrzystości powinny być 

opracowane i wdrożone w taki sposób, aby 

w ich wyniku przedsiębiorstwa UE nie 

znalazły się w niekorzystnej sytuacji pod 

względem konkurencji; 

lipcu 2015 r.; podkreśla, że wymogi 

dotyczące przejrzystości powinny być 

opracowane i wdrożone w taki sposób, aby 

w ich wyniku przedsiębiorstwa UE nie 

znalazły się w niekorzystnej sytuacji pod 

względem konkurencji; 

Or. en 

 

 


