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28.6.2017 A8-0227/71 

Poprawka  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W ostatnich latach wyzwania 

związane z unikaniem opodatkowania 

osób prawnych znacznie wzrosły i budzą 

duże obawy w Unii i na całym świecie. 

Rada Europejska w swoich konkluzjach z 

dnia 18 grudnia 2014 r. uznała, że istnieje 

pilna potrzeba kontynuowania prac nad 

zwalczaniem unikania opodatkowania 

zarówno na szczeblu globalnym, jak i 

unijnym. Komisja w swoich komunikatach 

zatytułowanych „Program prac Komisji na 

2016 r. – Czas na nieprzeciętne 

działania”16 i „Program prac Komisji na 

2015 r. – Nowy początek”17 uznała za 

priorytet potrzebę przejścia na system, w 

którym kraj generowania zysków jest 

również krajem opodatkowania. Komisja 

uznała również za priorytet potrzebę 

udzielenia odpowiedzi na społeczne 

wezwania do zapewnienia sprawiedliwości 

i przejrzystości podatkowej. 

(1) W ostatnich latach, w szczególności 

po ujawnieniu licznych skandali 

podatkowych, kwestia unikania 
opodatkowania osób prawnych była często 

poruszana i dała początek kategorycznym 

i uzasadnionym żądaniom, aby rządy – 

zarówno na szczeblu krajowym, jak i w 

ramach współpracy międzynarodowej – 

podjęły konkretne i skuteczne działania, 

by położyć kres temu zjawisku. Rada 

Europejska w swoich konkluzjach z dnia 

18 grudnia 2014 r. uznała, że istnieje pilna 

potrzeba kontynuowania prac nad 

zwalczaniem unikania opodatkowania 

zarówno na szczeblu globalnym, jak i 

unijnym. Komisja w swoich komunikatach 

zatytułowanych „Program prac Komisji na 

2016 r. – Czas na nieprzeciętne 

działania”16 i „Program prac Komisji na 

2015 r. – Nowy początek”17 uznała za 

priorytet potrzebę przejścia na system, w 

którym kraj generowania zysków jest 

również krajem opodatkowania. Komisja 

uznała również za priorytet potrzebę 

udzielenia odpowiedzi na społeczne 

wezwania do zapewnienia sprawiedliwości 

i przejrzystości podatkowej. Jednak poza 
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wyrażaniem intencji konieczne jest także 

podjęcie natychmiastowych działań. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final z dnia 27 

października 2015 r. 

16 COM(2015) 610 final z dnia 27 

października 2015 r. 

17 COM(2014) 910 final z dnia 16 grudnia 

2014 r. 

17 COM(2014) 910 final z dnia 16 grudnia 

2014 r. 

Or. en 
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Poprawka  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Społeczeństwo powinno mieć 

możliwość kontroli całej działalności 

grupy, jeżeli grupa posiada niektóre 

zakłady w Unii. W odniesieniu do grup, 

które prowadzą działalność w Unii jedynie 

za pośrednictwem jednostek zależnych lub 

oddziałów, jednostki zależne i oddziały 

powinny opublikować i udostępnić 

sprawozdanie jednostki dominującej 

najwyższego szczebla. Jednakże dla 

zachowania proporcjonalności i 

skuteczności obowiązek opublikowania i 

udostępniania sprawozdania powinien być 

ograniczony do średnich lub dużych 

jednostek zależnych mających siedzibę w 

Unii albo do oddziałów o porównywalnej 

wielkości utworzonych w państwie 

członkowskim. Dlatego zakres dyrektywy 

2013/34/UE należy odpowiednio 

rozszerzyć na oddziały utworzone w 

państwie członkowskim przez 

przedsiębiorstwo mające siedzibę poza 

Unią. 

(6) Społeczeństwo powinno mieć 

możliwość kontroli całej działalności 

grupy, jeżeli grupa posiada niektóre 

zakłady w państwach członkowskich Unii. 

W odniesieniu do grup, które prowadzą 

działalność w państwach członkowskich 

Unii jedynie za pośrednictwem jednostek 

zależnych lub oddziałów, jednostki zależne 

i oddziały również powinny opublikować i 

udostępnić sprawozdanie. Obowiązek 

opublikowania i udostępniania 

sprawozdania powinien obejmować 

wszystkie jednostki zależne utworzone w 

państwach członkowskich lub wszystkie 

oddziały otwarte w danym państwie 

członkowskim. Dlatego zakres dyrektywy 

2013/34/UE należy odpowiednio 

rozszerzyć na oddziały utworzone w 

państwie członkowskim przez 

przedsiębiorstwo mające siedzibę poza 

Unią, którego skonsolidowany obrót netto 

przekracza 40 000 000 EUR. 

Or. en 
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Poprawka  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) W celu zapewnienia poziomu 

szczegółowości, który umożliwia 

obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, 

w jakim stopniu przedsiębiorstwa 

wielonarodowe przyczyniają się do 

dobrobytu w poszczególnych państwach 

członkowskich, informacje należy 

podawać w podziale na państwa 

członkowskie. Ponadto informacje 

dotyczące działalności przedsiębiorstw 

wielonarodowych powinny być również 

przedstawiane bardzo szczegółowo w 

odniesieniu do niektórych jurysdykcji 

podatkowych, które powodują szczególne 

wyzwania. W odniesieniu do wszystkich 

rodzajów działalności w pozostałych 

państwach trzecich informacje powinny 

być przedstawiane za zasadzie 

zagregowanej. 

(9) W celu zapewnienia poziomu 

szczegółowości, który umożliwia 

obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, 

w jakim stopniu przedsiębiorstwa 

wielonarodowe przyczyniają się do 

dobrobytu w poszczególnych państwach 

członkowskich, informacje należy 

podawać w podziale na jurysdykcje w 

ujęciu niezagregowanym, bez względu na 

to, czy działalność jest prowadzona w 

jednym z państw członkowskich, czy też 

nie. 

Or. en 
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Poprawka  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W celu określenia niektórych 

jurysdykcji podatkowych, w przypadku 

których należy wykazać wysoki poziom 

szczegółowości, uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE należy przekazać Komisji w 

odniesieniu do sporządzania wspólnego 

wykazu tych jurysdykcji podatkowych. 

Wykaz ten powinien być sporządzany w 

oparciu o kryteria określone na podstawie 

załącznika 1 do komunikatu Komisji do 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie strategii zewnętrznej na rzecz 

efektywnego opodatkowania (COM(2016) 

24 final). Szczególne znaczenie ma, by 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje podczas swoich prac 

przygotowawczych, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz by konsultacje te zostały 

przeprowadzone zgodnie z zasadami 

ustanowionymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa uzgodnionym 

przez Parlament Europejski, Radę i 

Komisję, które nie zostało jeszcze 

oficjalnie podpisane. W szczególności aby 

zapewnić równy udział w 

skreśla się 
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przygotowywaniu aktów delegowanych, 

Parlament Europejski i Rada powinny 

otrzymywać wszystkie dokumenty w tym 

samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji 

powinni mieć regularny wstęp na 

spotkania grup ekspertów Komisji 

zajmujących się przygotowywaniem aktów 

delegowanych. 

Or. en 
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Poprawka  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 b – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wymagają od 

jednostek dominujących najwyższego 

szczebla podlegających przepisom ich 

prawa krajowego, których skonsolidowany 

obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, 

jak również od jednostek podlegających 

przepisom ich prawa krajowego, które nie 

są jednostkami powiązanymi i których 

obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, 

corocznego sporządzania i publikowania 

sprawozdań zawierających informacje na 

temat podatku dochodowego. 

Państwa członkowskie wymagają od 

jednostek dominujących najwyższego 

szczebla dużych grup zdefiniowanych w 

art. 3 ust. 7, które podlegają przepisom ich 

prawa krajowego, jak również od dużych 

jednostek zdefiniowanych w art. 3 ust. 4, 

które podlegają przepisom ich prawa 

krajowego i które nie są jednostkami 

powiązanymi, corocznego sporządzania i 

publikowania sprawozdań zawierających 

informacje na temat podatku 

dochodowego. 

Or. en 

 

 


