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PR_COD_1amCom 

 

 

Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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SPIS TREŚCI 

Strona 

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO........... 5 

UZASADNIENIE .................................................................................................................... 24 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku 

dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0198)  

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 50 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0146/2016), 

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Irlandii i 

Riksdag, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z 

zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 

września 2016 r.1, 

– uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu, 

– uwzględniając wspólne obrady Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji 

Prawnej na podstawie art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej 

(A8-0000/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 

                                                 
1  Dz.U. C 487 z 28.12.2012, s. 62. 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) Sprawiedliwy i skuteczny system 

opodatkowania przedsiębiorstw powinien 

stać się kamieniem węgielnym jednolitego 

rynku, a skoordynowane i 

zharmonizowane podejście do wdrażania 

krajowych systemów podatkowych ma 

zasadnicze znaczenie dla 

zagwarantowania prawidłowego 

funkcjonowania jednolitego rynku i 

powodzenia unii rynków kapitałowych 

oraz przyczyniłoby się do zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania i 

przenoszeniu zysków. 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Wzmocniona kontrola publiczna 

podatku od osób prawnych płaconego 

przez przedsiębiorstwa międzynarodowe 

prowadzące działalność w Unii jest 

istotnym elementem umożliwiającym 

dalsze wspieranie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw celem 

przyczyniania się do dobrobytu dzięki 

podatkom, wspierania uczciwszej 

konkurencji podatkowej w Unii poprzez 

bardziej świadomą debatę publiczną oraz 

odbudowania zaufania obywateli do 

sprawiedliwości krajowych systemów 

podatkowych. Taką kontrolę społeczną 

można osiągnąć za pośrednictwem 

sprawozdania zawierającego informacje na 

temat podatku dochodowego, bez względu 

(5) Unikanie opodatkowania i 

uchylanie się od opodatkowania są 

przyczyną znacznego uszczuplenia 

dochodów państw członkowskich, które 

zmniejsza ich zdolność inwestowania w 

działania sprzyjające zatrudnieniu, 

zwalczaniu ubóstwa oraz tworzeniu 

skutecznych systemów opieki zdrowotnej 

dla wszystkich obywateli. Wzmocniona 

kontrola publiczna podatku od osób 

prawnych płaconego przez 

przedsiębiorstwa międzynarodowe 

prowadzące działalność w Unii jest 

istotnym elementem umożliwiającym 

dalsze wspieranie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw celem 

przyczyniania się do dobrobytu dzięki 
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na to, gdzie znajduje się siedziba jednostki 

dominującej najwyższego szczebla 

przedsiębiorstwa wielonarodowego. 

podatkom, wspierania uczciwszej 

konkurencji podatkowej w Unii poprzez 

bardziej świadomą debatę publiczną oraz 

odbudowania zaufania obywateli do 

sprawiedliwości krajowych systemów 

podatkowych. Taką kontrolę społeczną 

można osiągnąć za pośrednictwem 

sprawozdania zawierającego informacje na 

temat podatku dochodowego, bez względu 

na to, gdzie znajduje się siedziba jednostki 

dominującej najwyższego szczebla 

przedsiębiorstwa wielonarodowego. 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Sprawozdanie zawierające 

informacje na temat podatku dochodowego 

powinno obejmować informacje dotyczące 

wszystkich rodzajów działalności jednostki 

lub wszystkich jednostek powiązanych 

grupy kontrolowanej przez jednostkę 

dominującą najwyższego szczebla. 

Informacje te powinny opierać się na 

specyfikacjach dotyczących 

sprawozdawczości w działaniu 13 z planu 

działania w sprawie erozji bazy 

podatkowej i przenoszenia zysków i 

powinny być ograniczone do tego, co jest 

niezbędne dla umożliwienia skutecznej 

kontroli publicznej w celu zapewnienia, by 

ujawnienie informacji nie spowodowało 

nieproporcjonalnego zagrożenia lub 

niekorzystnych warunków. Sprawozdanie 

to powinno także zawierać krótki opis 

charakteru działalności. Taki opis może się 

opierać na klasyfikacji określonej w tabeli 

2 w rozdziale V załącznik III wytycznych 

OECD w sprawie dokumentacji dotyczącej 

cen transferowych. Sprawozdanie powinno 

obejmować ogólny opis zawierający 

(8) Sprawozdanie zawierające 

informacje na temat podatku dochodowego 

powinno obejmować informacje dotyczące 

wszystkich rodzajów działalności jednostki 

lub wszystkich jednostek powiązanych 

grupy kontrolowanej przez jednostkę 

dominującą najwyższego szczebla. 

Informacje te powinny opierać się na 

specyfikacjach dotyczących 

sprawozdawczości w działaniu 13 z planu 

działania w sprawie erozji bazy 

podatkowej i przenoszenia zysków. 

Sprawozdanie to powinno także zawierać 

krótki opis charakteru działalności. Taki 

opis może się opierać na klasyfikacji 

określonej w tabeli 2 w rozdziale V 

załącznik III wytycznych OECD w sprawie 

dokumentacji dotyczącej cen 

transferowych. Sprawozdanie powinno 

obejmować ogólny opis zawierający 

wyjaśnienia w przypadku znacznych 

rozbieżności na poziomie grupy między 

kwotami naliczonych podatków a kwotami 

podatków zapłaconych, z uwzględnieniem 

odpowiednich kwot dotyczących 
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wyjaśnienia w przypadku znacznych 

rozbieżności na poziomie grupy między 

kwotami naliczonych podatków a kwotami 

podatków zapłaconych, z uwzględnieniem 

odpowiednich kwot dotyczących 

poprzednich lat obrotowych. 

poprzednich lat obrotowych. 

Or. en 

 

Poprawka  4 

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. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Państwa członkowskie powinny 

zadbać o to, by w ramach administracji 

podatkowej przeznaczać odpowiednie 

zasoby ludzkie, techniczne i finansowe na 

potrzeby automatycznej wymiany 

informacji, przetwarzania danych oraz 

zwalczania oszustw podatkowych i 

unikania opodatkowania. 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Związki zawodowe i pracownicy 

przedsiębiorstw wielonarodowych powinni 

być regularnie i należycie informowani o 

sytuacji przedsiębiorstwa, w tym o liczbie 

pracowników w przeliczeniu na pełne 

etaty, wysokości osiągniętych zysków, 

wysokości uiszczonego podatku 

dochodowego oraz o celach i o planach 

przyszłych inwestycji przedsiębiorstwa. 

Or. en 

 

Poprawka  7 

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 

skreśla się 
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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 

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 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a)  W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonywania art. 48b ust. 1, 3, 

4 i 6 oraz art. 48c ust. 5 dyrektywy 

2013/34/UE należy powierzyć Komisji 

również uprawnienia wykonawcze. 

Uprawnienia te powinny być wykonywane 
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zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111a.  

 ________________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2. 2011, s. 

13). 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 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, corocznego sporządzania i 

publikowania sprawozdań zawierających 

informacje na temat podatku 

dochodowego. 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Artykuł 48 b – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sprawozdanie zawierające informacje na 

temat podatku dochodowego udostępniane 

jest na stronie internetowej jednostki w 

dniu jego opublikowania. 

Sprawozdanie zawierające informacje na 

temat podatku dochodowego jest 

publikowane według wspólnego wzorca 

dostępnego w otwartym formacie danych i 

udostępniane na stronie internetowej 

jednostki w dniu jego opublikowania w co 

najmniej jednym z języków urzędowych 

Unii. W tym samym dniu jednostka 

rejestruje również sprawozdanie w 

publicznym rejestrze prowadzonym przez 

Komisję Europejską. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 b – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wymagają od 

średnich i dużych jednostek zależnych, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 i 4, 
podlegających przepisom ich prawa 

krajowego i kontrolowanych przez 

jednostkę dominującą najwyższego 

szczebla posiadającą skonsolidowany obrót 

netto przekraczający 750 000 000 EUR, 

która nie podlega przepisom prawa danego 

państwa członkowskiego, corocznego 

publikowania sprawozdania zawierającego 

informacje na temat podatku dochodowego 

tej jednostki dominującej najwyższego 

szczebla. 

Państwa członkowskie wymagają od 

jednostek zależnych podlegających 

przepisom ich prawa krajowego i 

kontrolowanych przez jednostkę 

dominującą najwyższego szczebla 

posiadającą skonsolidowany obrót netto 

przekraczający 40 000 000 EUR, która nie 

podlega przepisom prawa danego państwa 

członkowskiego, corocznego publikowania 

sprawozdania zawierającego informacje na 

temat podatku dochodowego tej jednostki 

dominującej najwyższego szczebla. 

Or. en 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 b – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sprawozdanie zawierające informacje na 

temat podatku dochodowego udostępniane 

jest do publicznej wiadomości w dniu jego 

opublikowania na stronie internetowej 

jednostki zależnej lub jednostki 

powiązanej. 

Sprawozdanie zawierające informacje na 

temat podatku dochodowego jest 

publikowane według wspólnego wzorca 

dostępnego w otwartym formacie danych i 

udostępniane do publicznej wiadomości w 

dniu jego opublikowania na stronie 

internetowej jednostki zależnej lub 

jednostki powiązanej w co najmniej 

jednym z języków urzędowych Unii. W tym 

samym dniu jednostka rejestruje również 

sprawozdanie w publicznym rejestrze 

prowadzonym przez Komisję Europejską. 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 b – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sprawozdanie zawierające informacje na 

temat podatku dochodowego udostępniane 

jest do publicznej wiadomości w dniu jego 

opublikowania na stronie internetowej 

oddziału lub jednostki powiązanej. 

Sprawozdanie zawierające informacje na 

temat podatku dochodowego jest 

publikowane według wspólnego wzorca 

dostępnego w otwartym formacie danych i 

udostępniane do publicznej wiadomości w 

dniu jego opublikowania na stronie 

internetowej oddziału lub jednostki 

powiązanej w co najmniej jednym z 

języków urzędowych Unii. W tym samym 

dniu jednostka rejestruje również 

sprawozdanie w publicznym rejestrze 

prowadzonym przez Komisję Europejską. 

Or. en 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 b – ustęp 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jednostka, która utworzyła oddział, 

jest jednostką powiązaną grupy 

kontrolowanej przez jednostkę dominującą 

najwyższego szczebla, która nie podlega 

przepisom prawa danego państwa 

członkowskiego i której skonsolidowany 

obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, 

albo jednostką, która nie jest jednostką 

powiązaną i której obrót netto przekracza 

750 000 000 EUR; 

a) jednostka, która utworzyła oddział, 

jest jednostką powiązaną grupy 

kontrolowanej przez jednostkę dominującą 

najwyższego szczebla, która nie podlega 

przepisom prawa danego państwa 

członkowskiego i której skonsolidowany 

obrót netto przekracza 40 000 000 EUR, 

albo jednostką, która nie jest jednostką 

powiązaną i której obrót netto przekracza 

40 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 b – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jednostka dominująca najwyższego 

szczebla, o której mowa w lit. a), nie 

posiada średniej lub dużej jednostki 

zależnej, o której mowa w ust. 3. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) krótki opis charakteru prowadzonej 

działalności; 

a) nazwę lub nazwy, krótki opis 

charakteru prowadzonej działalności oraz 

położenie geograficzne; 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) liczbę pracowników; b) liczbę pracowników w przeliczeniu 

na pełne etaty; 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wartość aktywów i roczny koszt 

utrzymania tych aktywów;  

Or. en 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) sprzedaż i zakupy; 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bc) wartość inwestycji w podziale na 

jurysdykcje podatkowe; 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wysokość obrotów netto, w tym 

obrotów z jednostkami powiązanymi; 

c) wysokość obrotów netto włącznie z 

rozróżnieniem obrotów uzyskanych z 

jednostkami powiązanymi i obrotów 

uzyskanych z jednostkami 

niepowiązanymi; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) kapitał zakładowy; 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera f b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb) aktywa rzeczowe inne niż środki 

pieniężne lub ich ekwiwalenty;  

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) otrzymane dotacje publiczne; 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 gb) wykaz jednostek zależnych 

prowadzących działalność w każdej z 

jurysdykcji podatkowych w Unii i poza nią 

oraz dane dotyczące tych jednostek 

zależnych spełniające wymogi dla danych 

o jednostce dominującej na mocy 

niniejszego artykułu; 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 gc) wszystkie płatności na rzecz 

administracji rządowych w ujęciu 

rocznym zgodnie z definicją w art. 41 pkt 

5. 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W sprawozdaniu przedstawia się 

informacje, o których mowa w ust. 2, z 

podziałem na poszczególne państwa 

członkowskie. W przypadku gdy w skład 

państwa członkowskiego wchodzi kilka 

jurysdykcji podatkowych, informacje 

przedstawiane są łącznie na poziomie 

W sprawozdaniu przedstawia się 

informacje, o których mowa w ust. 2, z 

podziałem na poszczególne państwa 

członkowskie. W przypadku gdy w skład 

państwa członkowskiego wchodzi kilka 

jurysdykcji podatkowych, informacje 

przedstawiane są w podziale na 
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państwa członkowskiego. poszczególne jurysdykcje podatkowe. 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W sprawozdaniu przedstawia się również 

informacje, o których mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu, w podziale na 

poszczególne jurysdykcje podatkowe, 

które na koniec poprzedniego roku 

obrotowego zostały umieszczone we 

wspólnym unijnym wykazie niektórych 

jurysdykcji podatkowych sporządzonym 

zgodnie z art. 48g, chyba że w 

sprawozdaniu wyraźnie potwierdzono, z 

zastrzeżeniem odpowiedzialności, o której 

mowa w art. 48e poniżej, że jednostki 

powiązane grupy podlegające przepisom 

prawa takiej jurysdykcji podatkowej nie 

przeprowadzają bezpośrednio transakcji z 

żadną jednostką powiązaną tej samej 

grupy podlegającą przepisom prawa 

jakiegokolwiek państwa członkowskiego. 

W sprawozdaniu przedstawia się również 

informacje, o których mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu, w podziale na 

poszczególne jurysdykcje podatkowe poza 

Unią. 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W sprawozdaniu należy przedstawić 

informacje, o których mowa w ust. 2, w 

skreśla się 
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ujęciu zagregowanym dla innych 

jurysdykcji podatkowych. 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 c – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Sprawozdanie zawierające 

informacje na temat podatku dochodowego 

jest publikowane i udostępniane na stronie 

internetowej w co najmniej jednym z 

języków urzędowych Unii. 

5. Sprawozdanie zawierające 

informacje na temat podatku dochodowego 

jest publikowane według wspólnego 

wzorca dostępnego w otwartym formacie 

danych i udostępniane na stronie 

internetowej w co najmniej jednym z 

języków urzędowych Unii.  W tym samym 

dniu jednostka rejestruje również 

sprawozdanie w publicznym rejestrze 

prowadzonym przez Komisję Europejską. 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 e – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

by członkowie organów 

administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych jednostki zależnej, o której 

mowa w art. 48b ust. 3 niniejszej 

dyrektywy, oraz osoba lub osoby 

wyznaczone do przeprowadzenia 

formalności dotyczących ujawniania 

informacji przewidzianych w art. 13 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

by członkowie organów 

administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych jednostki zależnej, o której 

mowa w art. 48b ust. 3 niniejszej 

dyrektywy, oraz osoba lub osoby 

wyznaczone do przeprowadzenia 

formalności dotyczących ujawniania 

informacji przewidzianych w art. 13 
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dyrektywy 89/666/EWG dla oddziałów, o 

których mowa w art. 48b ust. 4 niniejszej 

dyrektywy, działając w ramach 

kompetencji przyznanych im na mocy 

przepisów prawa krajowego, wspólnie 

odpowiadali za zapewnienie – według ich 

najlepszej wiedzy i najlepszych możliwości 

– sporządzenia, opublikowania i 

udostępnienia sprawozdania zawierającego 

informacje na temat podatku dochodowego 

zgodnie z art. 48b, 48c i 48d. 

dyrektywy 89/666/EWG dla oddziałów, o 

których mowa w art. 48b ust. 4 niniejszej 

dyrektywy, działając w ramach 

kompetencji przyznanych im na mocy 

przepisów prawa krajowego, wspólnie 

odpowiadali za zapewnienie sporządzenia, 

opublikowania i udostępnienia 

sprawozdania zawierającego informacje na 

temat podatku dochodowego zgodnie z art. 

48b, 48c i 48d. 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 g  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 48 g skreśla się 

Wspólny unijny wykaz niektórych 

jurysdykcji podatkowych 

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w 

odniesieniu do sporządzenia wspólnego 

unijnego wykazu niektórych jurysdykcji 

podatkowych. Wykaz ten sporządzany jest 

na podstawie oceny jurysdykcji 

podatkowych, które nie spełniają 

następujących kryteriów: 

 

(1)  przejrzystość i wymiana 

informacji, w tym wymiana informacji na 

życzenie i automatyczna wymiana 

informacji na temat rachunków 

finansowych; 

 

(2)  uczciwa konkurencja podatkowa;  

(3)  standardy ustanowione przez 

grupę G-20 lub OECD; 

 

(4)  inne odpowiednie standardy, w tym 

standardy międzynarodowe ustanowione 
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przez Grupę Specjalną ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. 

Komisja regularnie dokonuje przeglądu 

wykazu i w stosownych przypadkach 

wprowadza do niego zmiany z 

uwzględnieniem nowej sytuacji. 

 

Or. en 

 

Poprawka   33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 48 j (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 48j 

 Wspólny wzorzec sprawozdania 

 Komisja w drodze aktów wykonawczych 

ustanawia wspólny wzorzec, do którego 

odnoszą się art. 48b ust. 1, 3, 4 i 6 oraz 

art. 48c ust. 5. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 50 ust. 

2. 

Or. en 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2013/34/UE 

Artykuł 49 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) w art. 49 wprowadza się 

następujące zmiany: 

skreśla się 

a)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

‘2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 1 

ust. 2, art. 3 ust. 13, art. 46 ust. 2 i art. 
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48g, powierza się Komisji na czas 

nieokreślony począwszy od dnia, o którym 

mowa w art. 54. 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2, art. 3 ust. 13, art. 46 

ust. 2 i art. 48g, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych.”; ’ 

 

b)  dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:  

„3a.  Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez wszystkie 

państwa członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia [date] 

r. ” 

 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

‘5.  Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 1 ust. 2, art. 3 ust. 13, art. 

46 ust. 2 lub art. 48g tylko wówczas, gdy 

ani Parlament Europejski ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

lub gdy – przed upływem tego terminu – 

zarówno Parlament Europejski, jak i 

Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. ” 

 

Or. en 
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UZASADNIENIE 

 

Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje w zakresie danych przedsiębiorstw istotnych 

z punktu widzenia opodatkowania stanowi kluczowy element walki z uchylaniem się od 

opodatkowania i unikaniem opodatkowania na skalę międzynarodową oraz z równaniem 

systemów podatkowych w dół. Jednak korzyści płynące z tej dyrektywy idą o wiele dalej. W 

związku z rosnącą mobilnością oraz światową i ogólnoeuropejską działalnością gospodarczą 

przejrzystość w postaci ujawniania informacji jest niezbędnym warunkiem wstępnym 

ugruntowanego ładu korporacyjnego i narzędziem zwiększania społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw. 

 

W chwili obecnej obywatele nie mogą korzystać z opublikowanych sprawozdań finansowych 

przedsiębiorstw, nawet po to, by sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo wielonarodowe 

prowadzi działalność w ich jurysdykcji podatkowej. Jako że przedsiębiorstwa wielonarodowe 

stają się coraz bardziej złożone i często niestety coraz mniej przejrzyste, problem ten pogłębia 

się. Większość państw stosuje międzynarodowe standardy rachunkowości. Dlatego publiczna 

sprawozdawczość w podziale na kraje będzie opłacalnym sposobem na dokonanie zmian w 

ogólnej przejrzystości przedsiębiorstw z korzyścią dla naszych społeczeństw, w tym 

obywateli, udziałowców, organów podatkowych, inwestorów czy ekonomistów, i dostarczy 

im narzędzia rozliczania rządów i przedsiębiorstw wielonarodowych.  

 

Sprawozdawcy są zdania, że oprócz celów dotyczących podatków i rozliczalności 

przedsiębiorstw, niniejsza dyrektywa stanowi również instrument służący wzmocnieniu 

prawa pracowników do informacji i konsultacji. Publiczna sprawozdawczość pogłębia dialog 

i buduje wzajemne zaufanie w przedsiębiorstwach, ponieważ może dostarczyć obiektywnych 

i wiarygodnych danych na temat sytuacji firmy, dzięki czemu wszystkie zainteresowane 

strony, w tym pracownicy, mają większą świadomość potrzeb przystosowawczych. Sprzyja 

także zaangażowaniu pracowników w działalność i przyszłość przedsiębiorstwa oraz 

zwiększa jego konkurencyjność. 

 

Parlament Europejski od dawna opowiada się za publiczną sprawozdawczością w podziale na 

kraje. Już w 2011 r. przyjął swoje stanowisko w kwestii sprawozdawczości z podziałem na 

kraje, stwierdzając, że jakość sprawozdawczości finansowej ma zasadnicze znaczenie dla 

skutecznego przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i że mogliby na niej również 

skorzystać inwestorzy we wszystkich sektorach, co w ogólnym rozrachunku przyczyniłoby 

się do dobrych rządów. W 2014 r. sprawozdawczość w podziale na kraje stała się 

przedmiotem debaty prowadzonej w związku z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 

niefinansowej.  W końcu – po naleganiach sprawozdawcy ds. reformy praw akcjonariuszy 

Sergia Cofferatiego na wprowadzenie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje do 

dyrektywy o rachunkowości – Komisja postanowiła przedstawić specjalny wniosek w tej 

sprawie w postaci aktu zmieniającego dyrektywę o rachunkowości.  Ta zmiana dyrektywy o 

rachunkowości może odegrać kluczową rolę w sprawozdawczości przedsiębiorstw. 

 

Sprawozdawcy proponują, aby zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do informacji, jakich 

powinny udzielać przedsiębiorstwa i sugerują, aby w tekście Komisji wprowadzić przede 

wszystkim następujące zmiany: 

 

• Mając na względzie lepsze stanowienie prawa, należy unikać wprowadzania nowych 
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kategorii przedsiębiorstw i grup. Ta zmiana w dyrektywie o rachunkowości powinna być 

spójna z logiką tejże dyrektywy. Progi dla mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw dawno już zostały określone. Koncepcja pochodzi z czwartej dyrektywy o 

prawie spółek z 1978 r. Komisja do tej pory nie uzasadniła w zadowalający sposób 

konieczności wprowadzenia nowego progu.  Z uwagi na fakt, że MŚP nie posiadają zasobów, 

by inwestować w struktury firm przykrywek w celu sztucznego przenoszenia zysków, 

znajdują się one w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstw 

wielonarodowych. Aby zbudować sprawnie działający jednolity rynek, należy ustanowić 

sprawiedliwy, skuteczny, przejrzysty i sprzyjający wzrostowi wspólny system 

sprawozdawczości przedsiębiorstw w oparciu o zasadę, że zyski powinny być opodatkowane 

w kraju, w którym zostały wygenerowane. W związku z tym duże grupy zdefiniowane w 

art. 3 ust. 7 oraz wszystkie duże jednostki zdefiniowane w art. 3 ust. 4 powinny podlegać 

nowym wymogom dotyczącym ujawniania informacji.  

 

• Sprawozdawcy uważają, że niewłaściwe byłoby ograniczanie zakresu stosowania 

przedmiotowej dyrektywy do informacji dotyczących państw członkowskich UE i rajów 

podatkowych, więc choć co do zasady nie są przeciwni pomysłowi unijnej czarnej listy rajów 

podatkowych sporządzonej na podstawie jasnych kryteriów, to proponują, by 

przedsiębiorstwa wielonarodowe przekazywały informacje na temat swojej działalności w 

odniesieniu do każdej jurysdykcji, w której ją prowadzą, także poza Unią Europejską. 

Podawanie takich informacji do wiadomości publicznej nie jest karą wymierzoną 

jurysdykcjom niechętnym współpracy, lecz raczej warunkiem wstępnym dla podmiotów, 

które działają na dobrze funkcjonującym jednolitym rynku.  

 

• Sprawozdawcy uważają, że w celu wzmocnienia kontroli publicznej i ogólnej 

przejrzystości przedsiębiorstw korporacje wielonarodowe powinny ujawniać stosowne 

informacje w odniesieniu do wszystkich krajów na świecie, w których działają, tak aby 

podatki były płacone tam, gdzie rzeczywiście generowane są zyski. Apel sprawozdawców o 

ujawnianie niezagregowanych danych jest zgodny z unijną spójnością polityki na rzecz 

rozwoju, gdyż ma na celu promowanie przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz 

udzielanie krajom rozwijającym się skutecznego wsparcia w uzyskiwaniu dostępu do ich 

dochodów podatkowych. 

 

• Zdaniem sprawozdawców format publikacji powinien umożliwiać porównywanie 

danych, dlatego proponują oni ujednolicenie formatu dokumentów sprawozdawczych dla 

wszystkich przedsiębiorstw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. 

 

Podsumowując, sprawozdawcy pragną podkreślić, jak ważne dla sprawnego funkcjonowania 

jednolitego rynku jest skoordynowane i zharmonizowane podejście do wdrażania systemów 

sprawozdawczości przedsiębiorstw. W tym kontekście sprawozdawcy chcieliby po raz 

kolejny zwrócić uwagę na to, że większa przejrzystość działalności przedsiębiorstw 

wielonarodowych ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania przenoszenia zysków, 

dokonywanego za pomocą różnych mechanizmów, takich jak firmy przykrywki, korzystne 

opodatkowanie dochodów z patentów i ustalanie cen transferowych, a także praktyk 

nieuczciwej konkurencji podatkowej między systemami prawnymi, które niezwykle często są 

wykorzystywane ze szkodą dla obywateli, w szczególności podatników, pracowników i MŚP. 

 


