
 

AD\1078221PL.doc  PE564.914v03-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
 

2015/2010(INL) 

11.11.2015 

OPINIA 

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki 

dotyczącej opodatkowania osób prawnych w Unii 

(2015/2010(INL)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Massimiliano Salini 

(Inicjatywa – art. 46 Regulaminu) 



 

PE564.914v03-00 2/8 AD\1078221PL.doc 

PL 

PA_INL 



 

AD\1078221PL.doc 3/8 PE564.914v03-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje ostatnie inicjatywy Komisji oraz zachęca państwa 

członkowskie, by intensywniej zwalczały oszustwa podatkowe, omijanie przepisów 

podatkowych i uchylanie się od płacenia podatków oraz promowały bardziej zrozumiałą, 

przejrzystą i sprawiedliwą interpretację prawa podatkowego, zwalczały agresywne 

planowanie podatkowe, unikały podwójnego opodatkowania i nieopodatkowania, a także 

zaprzestały wzajemnej, niesprawiedliwej i szkodliwej konkurencji podatkowej; 

2. wzywa do ponownego wprowadzenia systemu wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) oraz do jego pełnego wdrożenia w oparciu o 

kompleksową ocenę skutków, przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz przy 

użyciu stosownych narzędzi przeciwdziałających nadużyciom tego systemu; jest zdania, 

że system CCCTB nie powinien wiązać się z niepotrzebnymi obciążeniami 

administracyjnymi i kosztami przestrzegania przepisów, a także powinien likwidować 

luki między systemami krajowymi; ponadto uważa, że CCCTB powinien uzupełniać 

wprowadzenie publicznej i przejrzystej sprawozdawczości w podziale na kraje dla 

korporacji wielonarodowych; 

3. przypomina, że mimo ostatnich wydarzeń na szczeblu Rady nie podjęto żadnych 

istotnych decyzji w sprawie opodatkowania osób prawnych, oraz uważa, że CCCTB 

stanowi kluczowy krok w kierunku dalszej integracji Unii; 

4. uznaje podejście Komisji polegające na zaproponowaniu prostej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB) (bez konsolidacji) jako pierwszego kroku oraz 

wprowadzeniu przez Komisję elementu transgranicznych ulg do czasu ponownego 

wdrożenia konsolidacji, które miałoby nastąpić na późniejszym etapie; zauważa, że ten 

element nie zastępuje w pełni konsolidacji i potrzeba będzie czasu na to, aby ten nowy 

system stał się w pełni funkcjonalny; 

5. uważa, że polityka fiskalna i opodatkowanie przedsiębiorstw powinny w istotny sposób 

przyczyniać się do pobudzenia innowacji, konkurencyjności, wzrostu, zatrudnienia oraz 

inwestycji; uważa, że państwa członkowskie muszą – poprzez wprowadzenie 

wydajniejszego, znacznie trudniejszego do ominięcia, bardziej przejrzystego i 

sprawiedliwego systemu opodatkowania dla wszystkich przedsiębiorstw – promować 

tworzenie atrakcyjnego, konkurencyjnego i stabilnego otoczenia biznesu, które 

ułatwiłoby przedsiębiorstwom, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), 

innowacyjnym firmom, rodzinnym firmom, osobom samozatrudnionym oraz 

przedstawicielom wolnych zawodów prowadzenie działalności transgranicznej na terenie 

Unii, miedzy innymi w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych; ubolewa nad 

stosowaniem instrumentów agresywnego planowania podatkowego przez korporacje 

wielonarodowe, które mają przewagę nad MŚP i w ten sposób osłabiają ich 

konkurencyjność; wzywa do promowania konkurencyjnych, prostych i bardziej 

skoordynowanych systemów podatkowych z mniejszą liczbą zwolnień podatkowych oraz 
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do likwidacji szkodliwych środków podatkowych w ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi oraz między nimi; 

6. jest głęboko przekonany, że zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od 

opodatkowania i unikania go powinno odbywać się w szerszym kontekście oraz być 

zgodne z zaleceniami OECD; apeluje do Komisji o przedstawienie wniosku 

ustanawiającego kryteria definiujące „raje podatkowe” w oparciu o wspólną unijną 

definicję oraz o negocjowanie w imieniu Unii konwencji podatkowych z państwami 

trzecimi w tej sprawie; podkreśla, że brak wspólnej definicji zakłóca rynek wewnętrzny i 

powoduje brak pewności prawa; 

7. podkreśla, że podatki i dywidendy należy płacić w krajach, w których prowadzi się 

działalność gospodarczą lub wytwarza wartość dodaną oraz korzysta się z usług 

publicznych i infrastruktury; wzywa państwa członkowskie do przestrzegania tych zasad 

w krajowych przepisach prawa podatkowego; ubolewa, że nadmierna złożoność 

krajowych systemów podatkowych i rozbieżności między nimi są wykorzystywane do 

agresywnego planowania podatkowego;  

8. podkreśla w związku z tym potrzebę jasnych, przejrzystych i spójnych zasad rozliczania 

zysków i tworzenia wartości ekonomicznej; 

9. popiera zasadę przejrzystości i automatycznej wymiany informacji o interpretacjach 

indywidualnych prawa podatkowego między organami podatkowymi; zwraca uwagę, że 

może to zwiększyć zaufanie między państwami członkowskimi; jest zdania, że 

interpretacje indywidualne prawa podatkowego są stosowane w celu zapewnienia 

pewności prawa i środowiska sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej dla 

podatników; 

10. zauważa, że cyfryzacja także stanowi wyzwanie dla krajowych systemów podatkowych i 

działalności transgranicznej; podkreśla w tym kontekście potrzebę spójnego stosowania 

ogólnych zasad opodatkowania osób prawnych; wzywa Komisję do propagowania 

jednolitej definicji „stałego miejsca prowadzenia działalności” oraz „ekonomicznego 

charakteru transakcji” przedsiębiorstw cyfrowych w celu lepszego szacowania zysków 

generowanych na danym obszarze, tak aby odpowiednio określać wysokość należnych 

podatków; 

11. uważa, że podstawowe zasady ładu korporacyjnego, takie jak przejrzystość i 

odpowiedzialność, przyczynią się do stworzenia silnej i stabilnej gospodarki przez 

ograniczanie wahań rynku i zwiększanie zaufania do przedsiębiorstw; apeluje o 

wprowadzenie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje dla dużych 

przedsiębiorstw we wszystkich sektorach w celu zwiększenia przejrzystości ich 

działalności, zwłaszcza w odniesieniu do osiąganych przez nie zysków, uiszczanych 

podatków dochodowych i otrzymywanych dotacji; uważa, że obowiązkowa 

sprawozdawczość w tym zakresie stanowi ważny element odpowiedzialności 

przedsiębiorstw wobec akcjonariuszy i społeczeństwa; 

12. jest zdania, że rynek wewnętrzny potrzebuje do skutecznego funkcjonowania bardziej 

przejrzystych, opartych na współpracy i stopniowo coraz bardziej ujednoliconych ram 

opodatkowania; podkreśla, że w obecnej sytuacji unijne MŚP mogą być narażone na 
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nieuczciwą konkurencję ze strony korporacji wielonarodowych, które mogą w sztuczny 

sposób zaprojektować własną strukturę tak, aby zaniżyć stawki podatku; 

13. uważa, że należy brać pod uwagę suwerenne prawa państw członkowskich oraz 

różnorodność sektorów gospodarczych, handlowych i korporacyjnych pod kątem ich 

wpływu na wzrost i rozwój oraz spójność społeczną w państwach członkowskich i w 

całej Unii; 

14. podkreśla, że należy ważne jest osiągnięcie celu przejrzystości podatkowej przy 

jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych osobowych, poufności przy wymianie 

informacji oraz wolności prowadzenia działalności gospodarczej; w związku z tym 

zachęca do poszukiwania rozwiązań umożliwiających znalezienie równowagi między 

przejrzystością a poufnością; 

15. podkreśla, że inicjatywy unijne powinny unikać niepotrzebnego zwiększania obciążenia 

administracyjnego i kosztów przestrzegania przepisów; uważa, że wszystkie wnioski 

powinny prowadzić do zwiększenia pewności prawa, przejrzystości, prostoty i szybkości 

procesu administracyjnego;  

16. przypomina, że mimo poczynionych wysiłków w dalszym ciągu istnieją przypadki 

podwójnego opodatkowania, które powinny zostać wyeliminowane; zachęca do 

stosowania prostszych, szybszych i bardziej przejrzystych rozwiązań, w szczególności 

dla MŚP, osób samozatrudnionych i przedstawicieli wolnych zawodów; proponuje 

ułatwienie korzystania z kredytów pochodzących z podatków płaconych za granicą; 

17. zwraca uwagę, że złożoność dwu- i wielostronnych konwencji podatkowych często 

tworzy luki sprzyjające unikaniu opodatkowania w ramach krajowych systemów 

podatkowych; 

18. podkreśla potrzebę automatycznej, przejrzystej, bezpośredniej i wyczerpującej wymiany 

informacji, w tym interpretacji prawa podatkowego, między odpowiednimi organami 

podatkowymi, na przykład za pośrednictwem unijnego centralnego rejestru, a ponadto 

zachęca do intensywniejszej wymiany informacji dotyczących opodatkowania między 

właściwymi organami; 

19. uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu rozszerzać 

stosowanie rozwiązań elektronicznych w odniesieniu do procedur podatkowych w celu 

zmniejszenia obciążeń administracyjnych i uproszczenia procedur transgranicznych; 

20. podkreśla znaczenie silnej suwerenności podatkowej i wzywa do utrzymania 

opodatkowania w zakresie kompetencji krajowych każdego państwa członkowskiego 

zgodnie z traktatem; zachęca jednak do intensywniejszej wymiany informacji 

dotyczących opodatkowania między właściwymi organami; 

21. sugeruje Komisji, aby dokonała oceny specjalnych stref ekonomicznych istniejących w 

Unii, które utworzono w celu pobudzania wzrostu i ożywienia gospodarczego na 

określonych obszarach najbardziej dotkniętych kryzysem lub wysoką stopą bezrobocia; 

pod tym względem zachęca do wymiany najlepszych praktyk między organami 

podatkowymi; podkreśla, że polityka mająca na celu zapewnienie nieuprzywilejowanym 

regionom korzyści podatkowych musi być zgodna z celami Unii związanymi ze 



 

PE564.914v03-00 6/8 AD\1078221PL.doc 

PL 

zwiększeniem przejrzystości podatkowej i zwalczaniem uchylania się od opodatkowania i 

oszustw podatkowych oraz nie może podważać obowiązujących unijnych ram prawnych 

dotyczących pomocy regionalnej;  

22. domaga się, aby dostęp do informacji o ostatecznym właścicielu rzeczywistym lub 

ostatecznych właścicielach rzeczywistych przedsiębiorstw prowadzących działalność w 

Unii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/8491 

obejmował także informacje o globalnej efektywnej stawce podatku od osób prawnych 

opłacanego przez przedsiębiorstwa zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi 

sporządzonymi i opublikowanymi na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/34/UE2, przy czym dostęp do tych informacji powinien być bezpośredni, odbywać 

się przez internet bez konieczności dokonywania zbędnych formalności oraz być 

świadczony w języku łatwo zrozumiałym dla właściwych organów publicznych; 

23. podkreśla, że warunkiem wstępnym zapewnienia długoterminowej stabilności 

gospodarczej w Unii jest osiągnięcie unii fiskalnej; 

24. uważa, że inicjatywy mające na celu zwiększenie skuteczności opodatkowania osób 

prawnych powinny obejmować propozycje zmierzające do poprawy otoczenia 

biznesowego dla przedsiębiorstw typu start-up, takie jak zachęty dla inwestorów do 

reinwestycji zysków kapitałowych w małe unijne przedsiębiorstwa wyższego ryzyka lub 

doprecyzowane zasady opodatkowania opcji na udziały; 

25. podkreśla potrzebę wspierania prac parlamentarnej Komisji Specjalnej ds. Interpretacji 

Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach, badającej 

niewłaściwe stosowanie systemów korzystnego opodatkowania dochodów z patentów, 

firm-przykrywek i innych praktyk w zakresie inżynierii podatkowej mających na celu 

unikanie lub minimalizację płaconych podatków, do czasu pełnego wdrożenia CCCTB, 

ponieważ wszelkie unikanie opodatkowania ostatecznie prowadzi do zwiększenia długu 

publicznego lub wzrostu podatków płaconych przez MŚP i obywateli; 

26. zachęca do ustanowienia zasady, że podmioty publiczne, w tym Unia, państwa 

członkowskie i ich przedsiębiorstwa państwowe nie mogą wypłacać publicznych 

pieniędzy przedsiębiorstwom, które nie ujawniły swojego ostatecznego rzeczywistego 

właściciela lub swoich ostatecznych rzeczywistych właścicieli, globalnej efektywnej 

stawki podatku od osób prawnych i sprawozdań w podziale na kraje; 

27. zwraca się do Komisji o zaproponowanie jednolitych kryteriów dotyczących zwolnienia z 

podatków inwestycji poczynionych przez przedsiębiorstwa w sektorze badań i rozwoju, 

tak aby do 2020 r. osiągnąć unijny cel dotyczący przeznaczania na wydatki na badania 

3% PKB; 

                                                 
1  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania 

wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73). 
2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych 

sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych 

rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca 

dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19). 
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28. apeluje do Komisji, aby nie wahała się zastosować art. 116 TFUE, który dla Parlamentu i 

Rady stanowi konieczną podstawę prawną do działania zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, w celu wyeliminowania praktyk prowadzących do zakłócania konkurencji 

na rynku wewnętrznym, takich jak konkurencja podatkowa stosowana przez państwa 

członkowskie w drodze nieprzejrzystych i niesprawiedliwych interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego; 

29. apeluje do Komisji o jak najszybsze przedstawienie wniosku ustawodawczego mającego 

na celu wprowadzenie CCCTB, aby poprawić otoczenie biznesowe i zwalczać unikanie 

opodatkowania w Unii. 
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