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9.12.2015 A8-0349/11 

Poprawka  11 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik I – ustęp 7 – tiret 1 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – Należy przewidzieć utworzenie 

wspólnego funduszu europejskiego na 

rzecz demaskatorów, finansowanego z 

odzyskanych pieniędzy, w celu 

dopilnowania, aby demaskatorzy 

otrzymali odpowiednią pomoc finansową 

w zamian za ujawnienie tajnych 

informacji w interesie publicznym. 

Or. en 



 

AM\1081255PL.doc  PE573.386v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.12.2015 A8-0349/12 

Poprawka  12 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik I – śródtytuł 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Zalecenie A8: Nowe zasady dotyczące 

firm świadczących usługi doradztwa 

podatkowego 

Parlament wzywa Komisję do 

przedstawienia wniosku ustawodawczego 

w celu: 

• opracowania obowiązkowego 

europejskiego kodeksu etycznego 

postępowania mającego zastosowanie do 

wszystkich firm świadczących usługi z 

zakresu doradztwa podatkowego 

działających na jednolitym rynku, 

służącego zapobieganiu praktykom 

agresywnego planowania podatkowego; 

• przyjęcia wyraźnej definicji konfliktu 

interesów i solidnej polityki w celu 

zapobiegania sytuacjom, w których 

podmioty narażone na wystąpienie takich 

konfliktów interesów są aktywnymi 

członkami jakiegokolwiek organu 

eksperckiego lub doradczego; 

• nałożenia na przedsiębiorstwa, które 

obecnie świadczą usługi audytowe oraz 

zapewniają zgodność z przepisami 

podatkowymi, wymogu rozdzielenia obu 

tych funkcji; 

• nałożenia konkretnych sankcji na tych 

indywidualnych doradców i te firmy 



 

AM\1081255PL.doc  PE573.386v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

doradcze, które nie przestrzegają zasad 

nowego kodeksu postępowania, począwszy 

do grzywien i zwrotu utraconych wpływów 

podatkowych, a skończywszy na 

wycofaniu licencji na prowadzenie 

działalności na jednolitym rynku; w 

odniesieniu do wszystkich wyżej 

wspomnianych środków Komisja powinna 

wyraźnie określić, jakie sankcje za 

nieprzestrzeganie przepisów będą 

stosowane wobec państw członkowskich 

lub przedsiębiorstw; 

• wprowadzenia przepisów nakładających 

wymóg, aby strategia planowania 

podatkowego była przedmiotem dyskusji i 

zatwierdzenia przez podmioty posiadające 

udziały w spółkach. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Poprawka  13 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik I – ustęp 8 – akapit pierwszy (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Komisja powinna powstrzymać się od 

rozdzielania wspólnej i skonsolidowanej 

części wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) i 

musi przedstawić do czerwca 2016 r. 

pojedynczy wniosek ustawodawczy 

dotyczący obowiązkowej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCCTB) w Unii; 

Or. en 

 

 


