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9.12.2015 A8-0349/17 

Poprawka  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej 

opodatkowania osób prawnych w Unii 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że dochodzenie 

przeprowadzone przez komisję TAXE 

wykazało, iż praktyka interpretacji prawa 

podatkowego nie jest stosowana wyłącznie 

w Luksemburgu, lecz jest 

rozpowszechniona w całej Unii; mając na 

uwadze, że może ona być stosowana 

legalnie w celu zagwarantowania firmom 

niezbędnej pewności prawa i zredukowania 

ryzyka finansowego dla uczciwych 

przedsiębiorstw, ale też stwarza 

możliwości nadużyć oraz unikania 

opodatkowania i może, zapewniając 

pewność prawa jedynie wybranym 

podmiotom, stwarzać pewną nierówność 

między przedsiębiorstwami, które uzyskały 

interpretacje, a przedsiębiorstwami, które 

ich nie stosują; 

E. mając na uwadze, że dochodzenie 

przeprowadzone przez komisję TAXE 

wykazało, iż praktyka interpretacji prawa 

podatkowego nie jest stosowana wyłącznie 

w Luksemburgu, lecz jest 

rozpowszechniona w całej Unii; mając na 

uwadze, że choć komisja TAXE ustaliła, iż 

w obszarach wymiany informacji w 

sprawach podatkowych, podatkowej 

pomocy państwa oraz zasady otwartej i 

lojalnej współpracy miały miejsce 

powszechne naruszenia unijnego prawa, 

nie zdołała ona jednak rozwiązać w pełni 

kwestii odpowiedzialności politycznej z 

powodu braku współpracy ze strony 

Komisji, Rady i państw członkowskich; 
mając na uwadze, że może ona być 

stosowana legalnie w celu 

zagwarantowania firmom niezbędnej 

pewności prawa i zredukowania ryzyka 

finansowego dla uczciwych 

przedsiębiorstw, ale też stwarza 

możliwości nadużyć oraz unikania 

opodatkowania i może, zapewniając 

pewność prawa jedynie wybranym 

podmiotom, stwarzać pewną nierówność 

między przedsiębiorstwami, które uzyskały 

interpretacje, a przedsiębiorstwami, które 

ich nie stosują; 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Poprawka  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej 

opodatkowania osób prawnych w Unii 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że poza godnymi 

pochwały wyjątkami krajowi przywódcy 

polityczni nie podejmowali 

wystarczających działań w celu 

rozwiązania problemu unikania 

opodatkowania w obszarze opodatkowania 

osób prawnych; 

H. mając na uwadze, że poza godnymi 

pochwały wyjątkami krajowi przywódcy 

polityczni nie podejmowali 

wystarczających działań w celu 

rozwiązania problemu unikania 

opodatkowania w obszarze opodatkowania 

osób prawnych; mając na uwadze, że 

niektóre państwa członkowskie, na 

przykład Luksemburg pod kierunkiem 

obecnego przewodniczącego Komisji 

Jeana-Claude'a Junckera oraz Królestwo 

Niderlandów z przewodniczącym 

Eurogrupy Jeroenem Dijsselbloemem, 

aktywnie utrudniały na forach Rady 

postępy w rozwiązywaniu problemu takich 

szkodliwych praktyk podatkowych jak 

korzystne opodatkowanie dochodów z 

patentów, co ujawniły niedawno główne 

środki przekazu; 

Or. en 



 

AM\1081293PL.doc  PE573.386v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.12.2015 A8-0349/19 

Poprawka  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej 

opodatkowania osób prawnych w Unii 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – zalecenie A3 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Informacje przekazywane przez 

państwa członkowskie powinny 

obejmować analizę ubocznych 

skutków nowych instrumentów 

podatkowych dla innych państw 

członkowskich i krajów 

rozwijających się, aby wspierać 

działania Grupy ds. Kodeksu 

Postępowania na rzecz identyfikacji 

szkodliwych praktyk podatkowych. 

 

 Informacje przekazywane przez 

państwa członkowskie powinny 

obejmować analizę ubocznych 

skutków nowych instrumentów 

podatkowych dla innych państw 

członkowskich i krajów rozwijających 

się, aby wspierać działania Grupy ds. 

Kodeksu Postępowania na rzecz 

identyfikacji szkodliwych praktyk 

podatkowych. Należy opublikować tę 

analizę, aby umożliwić 

zainteresowanym podmiotom z 

sektora rządowego, pozarządowego i 

akademickiego dokonanie na 

podstawie wszystkich dostępnych 

dowodów międzynarodowego 

porównania systemów 

opodatkowania i ich istotnych 

transgranicznych skutków; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Poprawka  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej 

opodatkowania osób prawnych w Unii 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – zalecenie A7 – tiret trzecie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Taka ochrona powinna być spójna z 

ogólnym systemem prawnym i 

powinna skutecznie bronić przed 

nieuzasadnionymi krokami 

prawnymi, sankcjami gospodarczymi 

i dyskryminacją. 

 Taka ochrona powinna być spójna z 

ogólnym systemem prawnym i 

powinna skutecznie bronić przed 

nieuzasadnionymi krokami 

prawnymi, sankcjami gospodarczymi 

i dyskryminacją. Ochrony 

demaskatorów nie powinna osłabić 

mało precyzyjna lub zbyt szeroka 

definicja tajemnicy handlowej, 

umożliwiająca korporacjom lub 

instytucjom arbitralne uciszanie 

demaskatorów przez powoływanie się 

na rzekomą ochronę takiej 

tajemnicy. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Poprawka  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej 

opodatkowania osób prawnych w Unii 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – zalecenie B3 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Parlament Europejski wzywa Komisję 

Europejską, aby w dalszym ciągu dawała 

państwom członkowskim wytyczne 

dotyczące sposobu wdrożenia systemów 

korzystnego opodatkowania dochodów z 

patentów, zgodnie ze zmodyfikowanym 

podejściem do metody wydatkowej, aby 

upewnić się, że nie są one szkodliwe.  

Parlament Europejski wzywa Komisję 

Europejską, aby w dalszym ciągu dawała 

państwom członkowskim wytyczne 

dotyczące takich preferencyjnych 

systemów podatkowych jak korzystne 

opodatkowanie dochodów z patentów.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Poprawka  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej 

opodatkowania osób prawnych w Unii 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – zalecenie B3 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Te wytyczne powinny jasno 

stwierdzać, że systemy preferencji, 

takie jak korzystne opodatkowanie 

dochodów z patentów, muszą być 

oparte na zmodyfikowanym podejściu 

do metody wydatkowej, zgodnie z 

definicją zawartą w działaniu 5 

projektu dotyczącego BEPS, co 

oznacza, że musi istnieć bezpośredni 

związek między korzyściami 

podatkowymi a odnośną działalnością 

badawczo-rozwojową.  

 Te wytyczne powinny jasno 

stwierdzać, że systemy preferencji, 

takie jak korzystne opodatkowanie 

dochodów z patentów, powinny 

zostać wycofane, ponieważ zgodnie ze 

sprawozdaniem komisji TAXE 

istnieje już możliwość dochodzenia 

zwrotu podatku od działalności 

badawczo-rozwojowej w ramach 

krajowych systemów opodatkowania, 

nawet bez korzystnego 

opodatkowania dochodów z 

patentów. Sama Komisja stwierdziła 

w badaniu dotyczącym zachęt w 

dziedzinie badań i rozwoju, że 

„korzystne opodatkowanie dochodów 

z patentów wydaje się raczej być 

sposobem na przenoszenie dochodów 

przedsiębiorstwa, a nie na 

pobudzanie innowacji”
1
, a trudności 

z określeniem dokładnego udziału 

konkretnych działań badawczych w 

zyskach przedsiębiorstw sprawiają, że 

takie systemy z natury rzeczy 

podlegają BEPS.   

_________ 

1
 Badanie dotyczące zachęt podatkowych 

w dziedzinie badań i rozwoju, dokumenty 
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Europejska 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Poprawka  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej 

opodatkowania osób prawnych w Unii 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – zalecenie C3 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Parlament Europejski wzywa Komisję 

Europejską do przedstawienia propozycji 

dotyczącej katalogu środków zaradczych, 

które powinny być stosowane przez Unię i 

państwa członkowskie – jako udziałowców 

i podmioty finansujące organy publiczne, 

banki i programy finansowania – wobec 

przedsiębiorstw, które korzystają z rajów 

podatkowych w celu prowadzenia 

agresywnego planowania podatkowego, a 

tym samym nie spełniają unijnych 

standardów w zakresie dobrego 

zarządzania w kwestiach podatkowych. 

Parlament Europejski wzywa Komisję 

Europejską do przedstawienia propozycji 

dotyczącej katalogu środków zaradczych, 

które powinny być stosowane przez Unię i 

państwa członkowskie – jako udziałowców 

i podmioty finansujące organy publiczne, 

banki i programy finansowania – wobec 

przedsiębiorstw, które korzystają z rajów 

podatkowych, doradzają w tym zakresie 

lub ułatwiają korzystanie z rajów 

podatkowych w celu prowadzenia 

agresywnego planowania podatkowego, a 

tym samym nie spełniają unijnych 

standardów w zakresie dobrego 

zarządzania w kwestiach podatkowych. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Poprawka  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej 

opodatkowania osób prawnych w Unii  

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – zalecenie C3 – tiret drugie – punkt 8 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  o w sytuacji powtarzającego się 

korzystania z rajów podatkowych lub ich 

wspierania, grzywny i cofnięcie pozwoleń 

na prowadzenie działalności, w 

szczególności w przypadku firm doradztwa 

podatkowego i podmiotów świadczących 

usługi finansowe.  

Or. en 

 

 


