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POPRAWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie drugie a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Kartę praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności 

poszanowanie prawa do ochrony danych 

osobowych i wolność prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W ostatnim czasie znacząco przybyło 

wyzwań związanych z – dokonującymi się 

w wymiarze transgranicznym – unikaniem 

opodatkowania, agresywnym planowaniem 

podatkowym i szkodliwą konkurencją 

podatkową; wyzwania te stały się również 

znaczącym źródłem zaniepokojenia 

zarówno w obrębie Unii, jak i na szczeblu 

ogólnoświatowym. Erozja podstawy 

opodatkowania prowadzi do znacznego 

ograniczenia krajowych dochodów 

podatkowych, co utrudnia państwom 

członkowskim prowadzenie takiej polityki 

podatkowej, która sprzyjałaby wzrostowi 

gospodarczemu. W szczególności 

interpretacje indywidualne prawa 

podatkowego, które są wydawane na 

potrzeby struktur konstruowanych pod 

kątem korzyści podatkowych, prowadzą do 

niskiego poziomu opodatkowania sztucznie 

(1) W ostatnim czasie znacząco przybyło 

wyzwań związanych z – dokonującymi się 

w wymiarze transgranicznym – unikaniem 

opodatkowania, agresywnym planowaniem 

podatkowym i szkodliwymi praktykami 

podatkowymi; wyzwania te stały się 

również znaczącym źródłem 

zaniepokojenia zarówno w obrębie Unii, 

jak i na szczeblu ogólnoświatowym. Erozja 

podstawy opodatkowania prowadzi do 

znacznego ograniczenia krajowych 

dochodów podatkowych, co utrudnia 

państwom członkowskim prowadzenie 

takiej polityki podatkowej, która 

sprzyjałaby wzrostowi gospodarczemu. 

Jednak niektóre interpretacje 

indywidualne prawa podatkowego, które są 

wydawane na potrzeby struktur 

konstruowanych pod kątem korzyści 

podatkowych, doprowadziły do niskiego 
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zawyżonych dochodów w państwie 

wydającym tego rodzaju interpretację i 

mogą sprawiać, że w pozostałych krajach, 

których dotyczy dana sytuacja, 

opodatkowaniu podlegają jedynie 

sztucznie zaniżone dochody. W związku z 

tą sytuacją pilnie wymagane jest 

zwiększenie przejrzystości. W tym celu 

należy rozbudować narzędzia i 

mechanizmy ustanowione dyrektywą Rady 

2011/16/UE13. 

poziomu opodatkowania sztucznie 

zawyżonych dochodów w kraju 

wydającym, zmieniającym lub 

odnawiającym tego rodzaju interpretację, 

podczas gdy w pozostałych krajach, 

których dotyczyła dana sytuacja, kwoty 

dochodu podlegające opodatkowaniu 

pozostawały na nienaturalnie niskim 

poziomie. W związku z tą sytuacją pilnie 

wymagane jest zwiększenie przejrzystości 

oraz prowadzenie dalszych działań na 

szczeblu UE. Należy zakazać stosowania 

modeli sprzecznego z prawem unikania 

opodatkowania. W tym celu należy 

rozbudować narzędzia i mechanizmy 

ustanowione dyrektywą Rady 

2011/16/UE13. 

________________ ________________ 

13 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 

lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylająca dyrektywę 

77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 

1). 

13 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 

lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylająca dyrektywę 

77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 

1). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W swoich konkluzjach z dnia 18 

grudnia 2014 r. Rada Europejska 

podkreśliła pilną potrzebę kontynuowania 

prac nad zwalczaniem unikania 

opodatkowania i agresywnego planowania 

podatkowego, zarówno na szczeblu 

ogólnoświatowym, jak i na szczeblu UE. 

Podkreślając znaczenie przejrzystości, 

Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła 

zamiar przedstawienia przez Komisję 

wniosku w sprawie automatycznej 

wymiany informacji w zakresie 

interpretacji indywidualnych prawa 

podatkowego w UE. 

(2) W swoich konkluzjach z dnia 18 

grudnia 2014 r. Rada Europejska 

podkreśliła pilną potrzebę kontynuowania 

prac nad zwalczaniem unikania 

opodatkowania i agresywnego planowania 

podatkowego, zarówno na szczeblu 

ogólnoświatowym, jak i europejskim. 

Podkreślając znaczenie przejrzystości, 

Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła 

zamiar przedstawienia przez Komisję 

wniosku w sprawie automatycznej 

wymiany informacji w zakresie 

interpretacji indywidualnych prawa 

podatkowego w UE. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dyrektywa 2011/16/UE przewiduje 

obowiązkową spontaniczną wymianę 

informacji między państwami 

członkowskimi w pięciu określonych 

przypadkach oraz w określonych 

terminach. Spontaniczna wymiana 

informacji w przypadkach, gdy właściwy 

organ jednego państwa członkowskiego ma 

podstawy, aby przypuszczać, że może 

dojść do strat podatkowych w innym 

państwie członkowskim, ma już 

zastosowanie do interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego, które 

państwo członkowskie wydaje 

konkretnemu podatnikowi w odniesieniu 

do interpretacji lub stosowania przepisów 

podatkowych w przyszłości i które mają 

wymiar transgraniczny. 

(3) Dyrektywa 2011/16/UE przewiduje 

obowiązkową spontaniczną wymianę 

informacji między państwami 

członkowskimi w pięciu określonych 

przypadkach oraz w określonych terminach 

i wyjaśnia, że państwa członkowskie nie 

mają prawa poszukiwać informacji ani 

zwracać się o informacje, które nie wydają 

się istotne z punktu widzenia spraw 

podatkowych danego podatnika. 

Spontaniczna wymiana informacji w 

przypadkach, gdy właściwy organ jednego 

państwa członkowskiego ma podstawy, 

aby przypuszczać, że może dojść do strat 

podatkowych w innym państwie 

członkowskim, ma już zastosowanie do 

interpretacji indywidualnych prawa 

podatkowego, które państwo członkowskie 

wydaje konkretnemu podatnikowi w 

odniesieniu do interpretacji lub stosowania 

przepisów podatkowych w przyszłości i 

które mają wymiar transgraniczny. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Przepis dopuszczający możliwość 

odmówienia udzielenia informacji w 

przypadku, gdy prowadziłoby to do 

ujawnienia tajemnicy handlowej, 

przemysłowej lub zawodowej lub procesu 

produkcyjnego, lub w przypadku gdy 

ujawnienie informacji byłoby sprzeczne z 

porządkiem publicznym, nie powinien 

mieć zastosowania do przepisów w sprawie 

(5) Przepis dopuszczający możliwość 

odmówienia udzielenia informacji w 

przypadku, gdy prowadziłoby to do 

ujawnienia tajemnicy handlowej, 

przemysłowej lub zawodowej lub procesu 

produkcyjnego, lub w przypadku gdy 

ujawnienie informacji byłoby sprzeczne z 

porządkiem publicznym, nie powinien 

mieć zastosowania do przepisów w sprawie 
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obowiązkowej automatycznej wymiany 

informacji dotyczących interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego o 

wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień 

indywidualnych dotyczących cen 

transferowych, tak aby nie ograniczać 

skuteczności takiej wymiany informacji. 

Ograniczony charakter informacji, które 

podlegają obowiązkowi wymiany z 

wszystkimi państwami członkowskimi, 

powinien zapewniać wystarczającą 

ochronę wspomnianych interesów 

handlowych. 

obowiązkowej automatycznej wymiany 

informacji dotyczących interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego o 

wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień 

indywidualnych dotyczących cen 

transferowych, tak aby nie ograniczać 

skuteczności i roli oraz nie utrudniać 

właściwego funkcjonowania takiej 

wymiany informacji. Ograniczony 

charakter informacji, które podlegają 

obowiązkowi wymiany z wszystkimi 

państwami członkowskimi, powinien 

zapewniać minimalny poziom 

wystarczającej ochrony wspomnianych 

interesów handlowych. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Interpretacje indywidualne prawa 

podatkowego zapewniają spójne i 

przejrzyste stosowanie prawa. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Przejrzyste przepisy podatkowe 

gwarantują podatnikom i 

przedsiębiorstwom pewność prawa oraz 

generują inwestycje. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Aby osiągnąć korzyści płynące z 

obowiązkowej automatycznej wymiany 

informacji dotyczących interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego o 

wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień 

indywidualnych dotyczących cen 

transferowych, informacje te powinny być 

przekazywane szybko po wydaniu 

stosownych decyzji, w związku z czym 

należy ustanowić regularne odstępy czasu 

na przekazywanie tych informacji. 

(6) Aby osiągnąć korzyści płynące z 

obowiązkowej automatycznej wymiany 

informacji dotyczących interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego o 

wymiarze transgranicznym oraz 

uprzednich porozumień cenowych, 

informacje te powinny być przekazywane 

natychmiast po wydaniu stosownych 

decyzji. W razie nieprzestrzegania tego 

wymogu można rozważyć formy 

skutecznych i realnych kar. . 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Podstawowe informacje wymieniane 

przez państwa członkowskie powinny być 

również przekazywane Komisji. 

Umożliwiłoby to Komisji monitorowanie i 

ocenę w dowolnym momencie 

skuteczności automatycznej wymiany 

informacji dotyczących interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego o 

wymiarze transgranicznym oraz 

uzgodnień indywidualnych dotyczących 

cen transferowych. Przekazywanie tych 

informacji nie zwalnia państwa 

członkowskiego z obowiązku zgłoszenia 

Komisji każdego przypadku pomocy 

państwa. 

(8) Państwa członkowskie powinny 

wymieniać podstawowe informacje z 

nowym centralnym przejrzystym rejestrem 

bezpieczeństwa spraw podatkowych. 

Zgodnie z Traktatami rola Komisji polega 

na dążeniu do zapewnienia odpowiedniego 

stosowania prawa unijnego w interesie 

obywateli. Z tego względu Komisja 

powinna podjąć niezbędne działania w 

zakresie monitorowania zgodności z 

prawem, aby przeciwdziałać unikaniu 

opodatkowania przy jednoczesnym 

poszanowaniu suwerenności podatkowej. 

Należy koniecznie utrzymać w stosunku 

do podatków bezpośrednich podstawową 

zasadę suwerenności państw 

członkowskich w kwestiach podatkowych, 

a zasada pomocniczości nie może zostać 

naruszona. Komisja powinna skutecznie i 

skrupulatnie stosować unijne przepisy 

dotyczące pomocy państwa, aby walczyć z 

agresywnym planowaniem podatkowym. 

Niezwykle istotne jest, aby 

przedsiębiorstwa płaciły podatki w 

krajach, w których osiągają zyski. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Informacje zwrotne przekazywane 

przez państwo członkowskie, które 

otrzymało dane informacje, do państwa 

członkowskiego, które je przekazało, 

stanowią niezbędny element 

funkcjonowania skutecznego systemu 

automatycznej wymiany informacji. W 

związku z tym właściwe jest zapewnienie 

środków umożliwiających przekazywanie 

informacji zwrotnych w przypadkach, gdy 

informacje zostały wykorzystane, a 

przekazanie informacji zwrotnych nie jest 

możliwe na podstawie innych przepisów 

dyrektywy 2011/16/UE. 

(9) Informacje zwrotne przekazywane 

przez państwo członkowskie, które 

otrzymało dane informacje, do państwa 

członkowskiego, które je przekazało, 

stanowią niezbędny element 

funkcjonowania skutecznego systemu 

automatycznej wymiany informacji, 

ponieważ sprzyja współpracy 

administracyjnej między państwami 

członkowskimi. W związku z tym 

właściwe jest zapewnienie środków 

umożliwiających przekazywanie 

informacji zwrotnych w przypadkach, gdy 

informacje zostały wykorzystane, a 

przekazanie informacji zwrotnych nie jest 

możliwe na podstawie innych przepisów 

dyrektywy 2011/16/UE. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Państwa członkowskie powinny 

zastosować wszelkie środki niezbędne do 

usunięcia każdej przeszkody, która może 

utrudniać skuteczną i możliwie jak 

najszerszą obowiązkową wymianę 

informacji dotyczących interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego o 

wymiarze transgranicznym i uzgodnień 

indywidualnych dotyczących cen 

transferowych. 

(11) Państwa członkowskie powinny 

zastosować wszelkie środki niezbędne do 

usunięcia każdej przeszkody, która może 

utrudniać skuteczną i możliwie jak 

najszerszą obowiązkową wymianę 

informacji dotyczących interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego o 

wymiarze transgranicznym oraz 

uprzednich porozumień cenowych, aby 

zwiększyć współpracę i przejrzystość z 

uwzględnieniem światowego standardu 

OECD dotyczącego standardowej 

automatycznej wymiany informacji jako 

standardu minimalnego oraz faktu, że 

państwa członkowskie zobowiązały się do 

podjęcia działań mających na celu 
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zapobieganie unikania opodatkowaniu 

przez wprowadzenie modeli G20-OECD 

na potrzeby sprawozdawczości 

poszczególnych krajów oraz rozważenie 

wykroczenia poza te modele. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Należy także wziąć pod uwagę 

uzasadnioną opinię szwedzkiego 

parlamentu dotyczącą zasady 

pomocniczości przesłaną na mocy art. 6 

Protokołu nr 2, która potwierdza, że 

obecny wniosek nie wykracza poza ramy 

konieczne do osiągnięcia skutecznej 

wymiany informacji, a z drugiej strony 

stwierdza, że szeroka definicja obowiązku 

przekazywania informacji może 

przyczynić się do przekazywania tak 

wielkiej ilości informacji, że realizacja 

celu będzie utrudniona, i w której 

szwedzki parlament wysuwa także 

zastrzeżenia, że obecny wniosek wykracza 

poza ramy niezbędne w pewnych 

kwestiach, w tym daleko idących skutków 

retroaktywnych; 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15b) Ważne jest, by w stosunku do 

podatków bezpośrednich utrzymana 

została podstawowa zasada suwerenności 

państw członkowskich w kwestiach 

podatkowych i by obecny projekt nie 

naruszał zasady pomocniczości. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 

podstawowych i jest zgodna z zasadami 

uznanymi w szczególności w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. W 

szczególności w niniejszej dyrektywie 

dąży się do zapewnienia pełnego 

poszanowania prawa do ochrony danych 

osobowych oraz wolności prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

(16) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 

podstawowych i jest zgodna z zasadami 

uznanymi w szczególności w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. W 

szczególności w niniejszej dyrektywie 

dąży się do zapewnienia pełnego 

poszanowania prawa do ochrony danych 

osobowych oraz wolności prowadzenia 

działalności gospodarczej. Dane osobowe 

muszą być przetwarzane w określonych, 

wyraźnych i uzasadnionych celach i tylko, 

jeżeli są one odpowiednie, istotne i 

nienadmierne w stosunku do celów, w 

których są przetwarzane. Wszelkie 

ograniczenia tych praw powinny być 

wprowadzane tylko wówczas, gdy 

spełnione są warunki określone w art. 52 

ust. 1 Karty praw podstawowych. Z 

zastrzeżeniem zasady proporcjonalności 

ograniczenia mogą być wprowadzane 

wyłącznie wtedy, gdy są zgodne z 

niezbędnymi i prawdziwymi celami 

interesu ogólnego uznawanymi przez 

prawo lub zaspokajają potrzebę ochrony 

praw i wolności innych osób. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 

mianowicie skuteczna współpraca 

administracyjna pomiędzy państwami 

członkowskimi na warunkach zgodnych z 

prawidłowym funkcjonowaniem rynku 

wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty 

w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na 

(17) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 

mianowicie skuteczna współpraca 

administracyjna pomiędzy państwami 

członkowskimi na warunkach zgodnych z 

prawidłowym funkcjonowaniem rynku 

wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty 

w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na 



 

AD\1074851PL.doc 11/15 PE565.191v03-00 

 PL 

wymaganą jednolitość i skuteczność 

możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na 

poziomie Unii, Unia może podjąć działania 

zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 

w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności 

określoną w tym artykule niniejsza 

dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 

konieczne do osiągnięcia tego celu. 

wymaganą jednolitość i skuteczność 

możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na 

poziomie europejskim, Unia może podjąć 

działania zgodnie z zasadą pomocniczości 

określoną w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tego celu. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 3 – punkt 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) do celów art. 8 ust. 1 i art. 8a – 

systematyczne przekazywanie określonych 

z góry informacji innemu państwu 

członkowskiemu, bez uprzedniego 

wniosku, w ustalonych z góry, regularnych 

odstępach czasu. Do celów art. 8 ust. 1 

odniesienie do dostępnych informacji 

dotyczy informacji zawartych w 

dokumentacji podatkowej państwa 

członkowskiego przekazującego 

informacje, które wyszukiwane są zgodnie 

z procedurami gromadzenia i 

przetwarzania informacji w tym państwie 

członkowskim; 

a) do celów art. 8 ust. 1 i art. 8a – 

systematyczne przekazywanie określonych 

z góry informacji innemu państwu 

członkowskiemu, bez uprzedniego 

wniosku, w ustalonych z góry, regularnych 

odstępach czasu w celu regularnego i 

prawidłowego czerpania korzyści z 

automatycznej wymiany informacji. Do 

celów art. 8 ust. 1 odniesienie do 

dostępnych informacji dotyczy informacji 

zawartych w dokumentacji podatkowej 

państwa członkowskiego przekazującego 

informacje, które wyszukiwane są zgodnie 

z procedurami gromadzenia i 

przetwarzania informacji w tym państwie 

członkowskim; 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 8 a – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwy organ państwa 

członkowskiego, który po dacie wejścia w 

1. Właściwy organ państwa 

członkowskiego, który po dacie wejścia w 
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życie niniejszej dyrektywy wydaje lub 

zmienia interpretację indywidualną prawa 

podatkowego o wymiarze transgranicznym 

lub uzgodnienie indywidualne dotyczące 

cen transferowych, przekazuje w drodze 

automatycznej wymiany informacje na ten 

temat właściwym organom wszystkich 

pozostałych państw członkowskich, jak 

również Komisji Europejskiej. 

życie niniejszej dyrektywy wydaje lub 

zmienia interpretację indywidualną prawa 

podatkowego o wymiarze transgranicznym 

lub uprzednie porozumienie cenowe, 

przekazuje w drodze automatycznej 

wymiany informacje na ten temat 

właściwym organom wszystkich 

pozostałych państw członkowskich, a także 

do nowo utworzonego centralnego 

przejrzystego rejestru spraw podatkowych. 

Komisja ocenia i monitoruje skuteczne 

stosowanie automatycznej wymiany 

informacji. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 8 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwy organ państwa 

członkowskiego przekazuje również 

właściwym organom wszystkich 

pozostałych państw członkowskich oraz 

Komisji Europejskiej informacje dotyczące 

interpretacji indywidualnych prawa 

podatkowego o wymiarze transgranicznym 

oraz uzgodnień indywidualnych 

dotyczących cen transferowych, które 

zostały wydane w okresie 

rozpoczynającym się dziesięć lat przed 

wejściem w życie niniejszej dyrektywy i 

które są w dalszym ciągu ważne w dniu jej 

wejścia w życie. 

2. Właściwy organ państwa 

członkowskiego przekazuje również 

właściwym organom wszystkich 

pozostałych państw członkowskich oraz 

centralnemu przejrzystemu rejestrowi 

spraw podatkowych informacje dotyczące 

interpretacji indywidualnych prawa 

podatkowego o wymiarze transgranicznym 

oraz uprzednich porozumień cenowych, 

które zostały wydane w okresie 

rozpoczynającym się pięć lat przed 

wejściem w życie niniejszej dyrektywy i 

które są w dalszym ciągu ważne i 

obowiązujące w dniu jej wejścia w życie. 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 8 a – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Właściwy organ, któremu przekazano 7. Właściwy organ, któremu przekazano 
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informacje zgodnie z ust. 1, natychmiast, a 

w każdym przypadku nie później niż w 

terminie siedmiu dni roboczych, 

potwierdza właściwemu organowi, który 

przekazał informacje, ich otrzymanie, o ile 

to możliwe drogą elektroniczną.  

informacje zgodnie z ust. 1, natychmiast, a 

w każdym przypadku nie później niż w 

terminie siedmiu dni roboczych, 

potwierdza właściwemu organowi, który 

przekazał informacje, ich otrzymanie, o ile 

to możliwe drogą elektroniczną, 

przyczyniając się tym samym do 

funkcjonowania skutecznego systemu 

automatycznej wymiany informacji. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 23 a – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja zachowuje poufność informacji 

przekazywanych jej na podstawie 

niniejszej dyrektywy, stosując się przy tym 

do przepisów mających zastosowanie do 

organów unijnych.  

1. Komisja zachowuje poufność informacji 

przekazywanych jej na podstawie 

niniejszej dyrektywy, stosując się przy tym 

do przepisów mających zastosowanie do 

organów unijnych, zgodnie z art. 8 Karty 

praw podstawowych Unii Europejskiej.   

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 a (nowy) 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 25a 

 Dyrektywa musi być zgodna z trendami 

OECD i musi uwzględniać cały szereg 

zasad OECD zebranych w standardzie w 

zakresie automatycznej wymiany 

informacji finansowych.”; 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 9 b (nowy) 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 25 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 25b 

 Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia 

państwom członkowskim podejmowania 

dalszych działań na rzecz tworzenia 

krajowych lub objętych umową 

postanowień zapobiegających unikaniu 

opodatkowania.”. 
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