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21.2.2018 A8-0016/43 

Poprawka  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Osoby, które mają dostęp do 

informacji dotyczących nadużyć w 

dziedzinie opodatkowania w obszarze 

raportowanych uzgodnień 

transgranicznych, w tym przypadków 

uchylania się od opodatkowania i 

unikania opodatkowania, należy zachęcać 

do współpracy z władzami, które winny 

zapewnić im pełną ochronę w każdy 

możliwy sposób, w obrębie ram prawnych 

określonych przez każde państwo 

członkowskie. 

Or. en 
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Poprawka  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Ujawnianie uzgodnień z zakresu 

potencjalnie agresywnego planowania 

podatkowego o wymiarze transgranicznym 

może skutecznie wesprzeć wysiłki na rzecz 

stworzenia sprawiedliwych warunków 

opodatkowania na rynku wewnętrznym. 

W tym kontekście zobowiązanie 

pośredników do informowania organów 

podatkowych o określonych uzgodnieniach 

transgranicznych, które mogłyby 

potencjalnie zostać wykorzystane do celów 

unikania opodatkowania, stanowiłoby krok 

w dobrym kierunku. Aby zapewnić 

bardziej kompleksowe podejście, na 

drugim etapie – po ujawnieniu informacji – 

należałoby zadbać o to, aby organy 

podatkowe dzieliły się uzyskanymi 

informacjami ze swoimi odpowiednikami 

w innych państwach członkowskich. Takie 

ustalenia powinny również zwiększyć 

skuteczność wspólnego standardu do 

wymiany informacji. Ponadto zasadnicze 

znaczenie ma przyznanie Komisji dostępu 

do wystarczającej ilości informacji, aby 

mogła monitorować prawidłowe działanie 

niniejszej dyrektywy. Dostęp Komisji do 

(6) Ujawnianie uzgodnień z zakresu 

potencjalnie agresywnego planowania 

podatkowego o wymiarze transgranicznym 

może skutecznie wesprzeć wysiłki na rzecz 

stworzenia sprawiedliwych warunków 

opodatkowania na rynku wewnętrznym. W 

tym kontekście zobowiązanie 

pośredników, audytorów i podatników do 

informowania organów podatkowych o 

określonych uzgodnieniach 

transgranicznych, które mogłyby 

potencjalnie zostać wykorzystane do celów 

unikania opodatkowania, stanowiłoby krok 

w dobrym kierunku. Aby zapewnić 

bardziej kompleksowe podejście, na 

drugim etapie – po ujawnieniu informacji – 

należałoby zadbać o to, aby organy 

podatkowe dzieliły się uzyskanymi 

informacjami ze swoimi odpowiednikami 

w innych państwach członkowskich. Takie 

ustalenia powinny również zwiększyć 

skuteczność wspólnego standardu do 

wymiany informacji. Ponadto zasadnicze 

znaczenie ma przyznanie Komisji dostępu 

do wystarczającej ilości informacji, aby 

mogła monitorować prawidłowe działanie 
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informacji nie zwalnia państw 

członkowskich z obowiązku zgłaszania 

Komisji każdego przypadku pomocy 

państwa. 

niniejszej dyrektywy. Dostęp Komisji do 

informacji nie zwalnia państw 

członkowskich z obowiązku zgłaszania 

Komisji każdego przypadku pomocy 

państwa. Komisja powinna być 

zobowiązana do publikowania co kwartał 

wykazu raportowanych uzgodnień 

transgranicznych z podaniem podatnika i 

pośrednika biorących udział w danym 

uzgodnieniu. 

Or. en 
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Poprawka  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Aby zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

i zapobiec lukom w proponowanych 

ramach prawnych, obowiązek ujawniania 

powinien obejmować wszystkie podmioty, 

które są zwykle zaangażowane 

w opracowywanie, wprowadzanie do 

obrotu, organizowanie lub nadzorowanie 

wdrożenia raportowanej transakcji 

transgranicznej lub ich serii, a także te 

podmioty, które udzielają pomocy lub 

porad w tym zakresie. Nie wolno też 

zapomnieć, że w pewnych przypadkach 

obowiązek ujawnienia może nie być 

egzekwowalny wobec pośrednika 

z powodu poufności wymiany informacji 

między prawnikiem a klientem lub 

w sytuacji, gdy takiego pośrednika nie ma, 

na przykład dlatego, że podatnik sam 

opracowuje i wdraża własne rozwiązanie. 

Kluczowe jest zatem, aby w takich 

okolicznościach organy podatkowe nie 

traciły możliwości otrzymywania 

informacji na temat uzgodnień 
podatkowych potencjalnie powiązanych 

z agresywnym planowaniem podatkowym. 

(8) Aby zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

i zapobiec lukom w proponowanych 

ramach prawnych, obowiązek ujawniania 

powinien obejmować podatników i 

wszystkie podmioty, które są zwykle 

zaangażowane w opracowywanie, 

wprowadzanie do obrotu, organizowanie 

lub nadzorowanie wdrożenia raportowanej 

transakcji transgranicznej lub ich serii, 

a także te podmioty, które udzielają 

pomocy lub porad w tym zakresie. 

Obowiązek raportowania ma również 

skutek odstraszający, a objęcie 

obowiązkiem ujawniania podatników 

zagwarantuje, że osoba wykorzystująca 

potencjalnie agresywny system podatkowy 

będzie świadoma, że program będzie 

kontrolowany i może zostać uznany za 

nieważny i/lub prowadzić do nałożenia 

kary. W przypadkach gdy propagator ma 

siedzibę w raju podatkowym, obowiązek 

ujawnienia powinien spoczywać na 

podatniku i pośredniku z raju 

podatkowego. Jeżeli istnieją obawy 

związane z egzekwowaniem przepisów 



 

AM\1146550PL.docx  PE616.043v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

W tym przypadku konieczne byłoby 

przeniesienie obowiązku ujawniania na 

podatnika, który korzysta z uzgodnienia. 

i/lub praktyczne trudności w zapewnieniu 

zgodności przez propagatorów z rajów 
podatkowych, należy zastanowić się nad 

nałożeniem kary, w tym, na przykład, 

pozbawieniem prawa do ubiegania się o 

zamówienia publiczne. 

Or. en 
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Poprawka  46 
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Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby zwiększyć skuteczność 

niniejszej dyrektywy, państwa 

członkowskie powinny ustanowić sankcje 

za naruszenie przepisów krajowych 

wdrażających niniejszą dyrektywę 

i zapewnić, by sankcje te były stosowane 

w praktyce oraz były proporcjonalne 

i miały efekt odstraszający. 

(13) Aby zwiększyć skuteczność 

niniejszej dyrektywy, państwa 

członkowskie powinny ustanowić sankcje 

za naruszenie przepisów krajowych 

wdrażających niniejszą dyrektywę 

i zapewnić, by sankcje te były stosowane 

w praktyce oraz były proporcjonalne 

i miały efekt odstraszający. Państwa 

członkowskie powinny wprowadzić system 

upubliczniania danych propagatorów i 

podatników, którzy nie dopełnili 

obowiązku ujawnienia systemów unikania 

opodatkowania odpowiednim organom 

podatkowym. W powtarzających się i 

ekstremalnych przypadkach należy 

również przewidzieć możliwość cofnięcia 

licencji handlowej danego 

przedsiębiorstwa, zgodnie z zaleceniem 

zawartym w art. 165 końcowego 

sprawozdania Komisji Specjalnej ds. 

Interpretacji Prawa Podatkowego i 

Innych Środków o Podobnym 

Charakterze lub Skutkach Parlamentu 

Europejskiego. 

Or. en 
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