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18.11.2015 A8-0317/22 

Poprawka  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (Aa) mając na uwadze, że władze 

Luksemburga nigdy nie kwestionowały 

takich umów podatkowych ani nie 

sprzeciwiały się im; mając również na 

uwadze, że obecny przewodniczący 

Komisji Jean-Claude Juncker kierował 

Wielkim Księstwem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Poprawka  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (Ab) mając na uwadze, że podczas 

przesłuchania w komisji TAXE w dniu 17 

września 2015 r. przewodniczący Komisji 

Jean-Claude Juncker zaprzeczył, iż był w 

jakikolwiek sposób osobiście zamieszany 

w sprawę LuxLeaks, a nawet wyraził 

wątpliwość co do rzeczywistego jej 

zasięgu, określając ją raczej jako 

EULeaks; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Poprawka  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (Ac) mając na uwadze, że w dniu 17 

września 2015 r. przewodniczący Juncker 

powiedział komisji TAXE, że nigdy nie 

posiadał oryginalnej wersji sprawozdania 

Kreckégo z 1997 r. i nie zdawał sobie 

sprawy z istnienia brakującej strony, na 

której znajdowało się wyjaśnienie 

interpretacji prawa podatkowego w 

Luksemburgu; mając na uwadze, że były 

luksemburski deputowany i minister 

gospodarki pod rządami J. C. Junckera 

Jeannot Krecké, potwierdził, że w 

kwietniu 1997 r. przekazał J.C. 

Junckerowi zarówno wersję oficjalną, jak 

i nieoficjalną swojego sprawozdania; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Poprawka  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (Ad) mając na uwadze, że nowe 

informacje dostarczone przez niemiecki 

tygodnik Der Spiegel wskazały na 

wyraźną rolę odgrywaną przez rząd Belgii, 

Luksemburga i Niderlandów w 

blokowaniu przez kilka lat wszelkich 

starań Grupy ds. Kodeksu Postępowania 

zmierzających do zmiany szkodliwych 

systemów podatkowych w krajach 

Beneluksu; mając na uwadze, że państwa 

członkowskie odmówiły udostępnienia 

tych dokumentów; mając na uwadze, że w 

tym okresie premierem Luksemburga był 

Jean-Claude Juncker a ministrem 

finansów Niderlandów obecny 

przewodniczący Europgrupy Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Poprawka  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 
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(AD) mając na uwadze, że prace komisji 

zostały utrudnione ze względu na to, że 

szereg państw członkowskich oraz Rada 

nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz 

załącznik II), a także nie przekazały 

wszystkich wymaganych dokumentów lub 

udzielały jedynie odpowiedzi 

grzecznościowych bez konkretnego 

odniesienia do treści złożonych wniosków; 

mając zwłaszcza na uwadze, że z 17 

zaproszonych korporacji wielonarodowych 

(nie licząc firm audytorskich i firm 

prowadzących doradztwo podatkowe) 15 

zgodziło się stanąć przed komisją (patrz 

załącznik III); mając na uwadze, że 

Komisja Europejska nie współpracowała w 

pełni i nie przesłała wszystkich 

dokumentów roboczych i nieoficjalnych 

notatek z posiedzeń dotyczących kodeksu 

postępowania, a zaproponowała jedynie – 

ze względu na nieustępliwość niektórych 

państw członkowskich – ograniczoną 

procedurę konsultacji; mając na uwadze, że 

w związku z tym konieczne jest 

przedłużenie mandatu komisji; 

(AD) mając na uwadze, że prace komisji 

zostały utrudnione ze względu na to, że 

szereg państw członkowskich oraz Rada 

nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz 

załącznik II), a także nie przekazały 

wszystkich wymaganych dokumentów lub 

udzielały jedynie odpowiedzi 

grzecznościowych bez konkretnego 

odniesienia do treści złożonych wniosków; 

mając zwłaszcza na uwadze, że z 17 

zaproszonych korporacji wielonarodowych 

(nie licząc firm audytorskich i firm 

prowadzących doradztwo podatkowe) 15 

zgodziło się stanąć przed komisją (patrz 

załącznik III); mając na uwadze, że 

Komisja Europejska nie współpracowała w 

pełni i nie przesłała wszystkich 

dokumentów roboczych i nieoficjalnych 

notatek z posiedzeń dotyczących kodeksu 

postępowania, a zaproponowała jedynie – 

ze względu na nieustępliwość niektórych 

państw członkowskich – ograniczoną 

procedurę konsultacji; mając na uwadze, 

że Komisja przekazała dokumenty Grupy 

ds. Kodeksu Postępowania innym 

instytucjom (np. Uniwersytetowi 

Amsterdamskiemu), natomiast odmówiła 

dostarczenia ich członkom komisji TAXE; 

mając na uwadze, że w związku z tym 

konieczne jest przedłużenie mandatu 

komisji oraz nadanie jej nowych 

uprawnień śledczych; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Poprawka  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 101 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  101a. zwraca się do przewodniczącego 

Junckera o wyjaśnienie jego stanowiska 

dotyczącego „sprawy Kreckéna”; wzywa 

ponadto do zagwarantowania pełnego 

dostępu do wszystkich dokumentów Grupy 

ds. Kodeksu Postępowania (w tym 

protokołów jej posiedzeń), aby 

przeanalizować informacje przekazane 

przez tygodnik Der Spiegel dotyczące 

podejścia niektórych państw 

członkowskich do sprawiedliwej 

konkurencji podatkowej; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Poprawka  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 103 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

103. zwraca się do państw członkowskich 

o wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; apeluje o podjęcie 

konkretnych działań, aby zagwarantować, 

że automatyczna wymiana informacji 

stanie się prawdziwie globalnym 

narzędziem i w związku z tym narzędziem 

skutecznym, z poszanowaniem wymogów 

związanych z poufnością, wspierając 

wysiłki krajów rozwijających się na rzecz 

budowy potencjału pozwalającego na pełen 

udział w automatycznej wymianie 

informacji; podkreśla, że w UE 

automatyczna wymiana informacji w UE 

może odbywać się za pośrednictwem 

centralnego ogólnounijnego rejestru, do 

którego dostęp miałaby Komisja i 

właściwe władze krajowe; 

103. zwraca się do państw członkowskich 

o wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; apeluje o podjęcie 

konkretnych działań, aby zagwarantować, 

że automatyczna wymiana informacji 

stanie się prawdziwie globalnym 

narzędziem i w związku z tym narzędziem 

skutecznym, wspierając wysiłki krajów 

rozwijających się na rzecz budowy 

potencjału pozwalającego na pełen udział 

w automatycznej wymianie informacji; 

podkreśla, że w UE automatyczna 

wymiana informacji w UE może odbywać 

się za pośrednictwem publicznego 

centralnego ogólnounijnego rejestru, do 

którego dostęp mieliby obywatele, Komisja 

i właściwe władze krajowe; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Poprawka  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 104 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

104. zwraca się do państw członkowskich 

o zastanowienie się nad 

przygotowywaniem interpretacji prawa 

podatkowego – w szczególności w 

przypadku kwestii dotyczących ustalania 

cen transferowych – we współpracy ze 

wszystkimi zainteresowanymi państwami, 

nad automatyczną, kompleksową i 

natychmiastową wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe sprawozdaniach 

w odniesieniu do poszczególnych państw; 

104. zwraca się do państw członkowskich 

o zastanowienie się nad 

przygotowywaniem interpretacji prawa 

podatkowego – w szczególności w 

przypadku kwestii dotyczących ustalania 

cen transferowych – we współpracy ze 

wszystkimi zainteresowanymi państwami, 

nad automatyczną, kompleksową i 

natychmiastową wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe publicznych 

sprawozdaniach w odniesieniu do 

poszczególnych państw; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Poprawka  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 109 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– podawania ich do wiadomości 

publicznej, w pełnej albo w uproszczonej 

formie, przy pełnym poszanowaniu 

wymogów poufności, 

– pełne podawania ich do wiadomości 

publicznej, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Poprawka  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 139 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

139. odnotowuje wysiłki Komisji włożone 

w stworzenie europejskiego numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP); wzywa 

Komisję do przedstawienia wniosku w 

sprawie europejskiego numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP) w oparciu o 

projekt europejskiego NIP zawarty w 

planie działania Komisji dotyczącym walki 

z oszustwami podatkowymi i uchylaniem 

się od opodatkowania z 2012 r. (działanie 

22)
42

; przypomina, że NIP są uznawane za 

najlepszy sposób identyfikacji podatników 

i wzywa w związku z tym do 

przyspieszenia prac nad projektem; wzywa 

jednocześnie Komisję do podejmowania 

aktywnych działań zmierzających do 

stworzenia podobnego numeru 

identyfikacji na skalę światową, jak np. 

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) 

Komitetu Nadzoru Regulacyjnego; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

139. odnotowuje wysiłki Komisji włożone 

w stworzenie europejskiego numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP); wzywa 

Komisję do przedstawienia wniosku w 

sprawie europejskiego numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP) w oparciu o 

projekt europejskiego NIP zawarty w 

planie działania Komisji dotyczącym walki 

z oszustwami podatkowymi i uchylaniem 

się od opodatkowania z 2012 r. (działanie 

22)
42

; przypomina, że NIP są uznawane za 

najlepszy sposób identyfikacji podatników 

i wzywa w związku z tym do 

przyspieszenia prac nad projektem; wzywa 

jednocześnie Komisję do podejmowania 

aktywnych działań zmierzających do 

stworzenia podobnego numeru 

identyfikacji na skalę światową, jak np. 

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) 

Komitetu Nadzoru Regulacyjnego; wzywa 

ponadto do utworzenia publicznego 

rejestru przedsiębiorstw na szczeblu UE, 

aby zapobiec szkodliwym i agresywnym 

praktykom podatkowym, oszustwom i 

zakłóceniom konkurencji; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

Or. en 
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