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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Wzór podziału skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania powinien 

uwzględniać trzy równoważne wskaźniki, 

mianowicie wielkość zatrudnienia, aktywa 

i obrót według miejsca przeznaczenia. 

Wskaźniki te powinny odzwierciedlać 

wyważone podejście do podziału zysków 

podlegających opodatkowaniu między 

zainteresowanymi państwami 

członkowskimi i powinny zapewnić 

opodatkowanie zysków tam, gdzie zostały 

one faktycznie osiągnięte. Wielkość 

zatrudnienia i aktywa powinny być zatem 

przypisane tym państwom członkowskim, 

w których wykonywana jest praca się lub 

ulokowane są aktywa, co nadałoby 

odpowiednią wagę interesom państwa 

członkowskiego pochodzenia, podczas gdy 

obrót powinien być przypisany państwu 

członkowskiemu przeznaczenia towarów 

lub usług. Aby uwzględnić różnice w 

poziomie płac w Unii, a tym samym 

umożliwić sprawiedliwy podział 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania, 

wskaźnik zatrudnienia powinien 

obejmować zarówno koszty wynagrodzeń, 

jak i liczbę pracowników (tj. każda pozycja 

odpowiada za połowę wartości wskaźnika) 

(10) Wzór podziału skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania powinien 

uwzględniać cztery równoważne 

wskaźniki, mianowicie wielkość 

zatrudnienia, aktywa, obrót według miejsca 

przeznaczenia oraz gromadzenie i 

wykorzystywanie danych osobowych 

użytkowników usług i platform 

internetowych. Wskaźniki te powinny 

odzwierciedlać wyważone podejście do 

podziału zysków podlegających 

opodatkowaniu między zainteresowanymi 

państwami członkowskimi i powinny 

zapewnić opodatkowanie zysków tam, 

gdzie zostały one faktycznie osiągnięte. 

Wielkość zatrudnienia i aktywa powinny 

być zatem przypisane tym państwom 

członkowskim, w których wykonywana 

jest praca się lub ulokowane są aktywa, co 

nadałoby odpowiednią wagę interesom 

państwa członkowskiego pochodzenia, 

podczas gdy obrót powinien być 

przypisany państwu członkowskiemu 

przeznaczenia towarów lub usług. Aby 

uwzględnić różnice w poziomie płac w 

Unii, a tym samym umożliwić 

sprawiedliwy podział skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania, wskaźnik 
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Wskaźnik aktywów, z drugiej strony, 

powinien obejmować wszystkie rzeczowe 

aktywa trwałe, ale nie powinien 

obejmować wartości niematerialnych i 

prawnych ani aktywów finansowych z 

powodu ich mobilnego charakteru oraz 

ryzyka obejścia przepisów niniejszej 

dyrektywy. W przypadku gdy, z uwagi na 

wyjątkowe okoliczności, wynik podziału 

nie odzwierciedla rzetelnie zakresu 

działalności gospodarczej, w klauzuli 

ochronnej należy przewidzieć alternatywną 

metodę przydzielania dochodów. 

zatrudnienia powinien obejmować zarówno 

koszty wynagrodzeń, jak i liczbę 

pracowników (tj. każda pozycja odpowiada 

za połowę wartości wskaźnika) Wskaźnik 

aktywów, z drugiej strony, powinien 

obejmować tylko rzeczowe aktywa trwałe. 

W przypadku gdy, z uwagi na wyjątkowe 

okoliczności, wynik podziału nie 

odzwierciedla rzetelnie zakresu 

działalności gospodarczej, w klauzuli 

ochronnej należy przewidzieć alternatywną 

metodę przydzielania dochodów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta poprawka powiela przyjętą poprawkę 10 komisji ECON, lecz po słowach „rzeczowe 

aktywa” dodano w niej słowo „trwałe”. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Komisja powinna niezwłocznie 

przeprowadzić nową ocenę skutków 

opartą na bardziej wszechstronnych i 

dokładniejszych danych w oparciu o 

normę OECD dotyczącą 

sprawozdawczości w podziale na kraje, 

nieoficjalnie dostępną obecnie organom 

podatkowym państw członkowskich. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 5 c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5c. Definicję gromadzenia i 

wykorzystywania danych osobowych do 

celów handlowych w kontekście 

gromadzenia i wykorzystywania danych 

osobowych użytkowników usług i platform 

internetowych określa się zgodnie z 

rozporządzeniem 2016/679/UE. 

 (i) Gromadzenie danych według 

państwa członkowskiego odnosi się 

jedynie do danych gromadzonych w 

miejscu pochodzenia użytkowników usług 

i platform internetowych, a nie do 

zgromadzonych danych w trakcie 

przekazywania lub przechowywanych w 

danym miejscu. 

 (ii) Gdy rozważa się wykorzystywanie 

danych osobowych użytkowników usług i 

platform internetowych, należy zadbać o 

to, by nie dublować we wzorze innych 

wskaźników, takich jak sprzedaż. 

Or. en 

 

 


