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Poprawka  37 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w 

sprawie ustanowienia Europejskiego 

Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych), zmiany decyzji nr 

716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 

2009/77/WE1 („rozporządzenie w sprawie 

ESMA”), 

  

Or. en 

                                                 
1 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84. 
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Poprawka  38 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Umocowanie 1 b (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w 

sprawie ustanowienia Europejskiego 

Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 

716/2009/WE oraz uchylenia decyzji 

Komisji 2009/78/WE1 („rozporządzenie w 

sprawie EUNB”), 

Or. en 

                                                 
1 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12. 
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Poprawka  39 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że nazwa „cum-

ex” – lub systemy obrotu wykorzystujące 

arbitraż dywidendowy – odnosi się do 

praktyki obrotu akcjami w taki sposób, aby 

ukryć tożsamość faktycznego właściciela i 

umożliwić obu lub wielu stronom 

uczestniczącym w tym procederze 

ubieganie się o zwrot podatku od zysków 

kapitałowych, który został zapłacony tylko 

raz; 

A. mając na uwadze, że nazwy „cum-

ex” i „cum-cum” – lub systemy obrotu 

wykorzystujące arbitraż dywidendowy – 

odnoszą się do praktyki obrotu akcjami w 

taki sposób, aby ukryć tożsamość 

faktycznego właściciela i umożliwić obu 

lub wielu stronom uczestniczącym w tym 

procederze ubieganie się o zwrot podatku 

od zysków kapitałowych, który został 

zapłacony tylko raz; 

Or. en 
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Poprawka  40 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że afera cum-ex 

została ujawniona opinii publicznej dzięki 

wspólnemu śledztwu wielu europejskich 

mediów informacyjnych, prowadzonemu w 

12 krajach i z udziałem 38 reporterów; 

B. mając na uwadze, że afera cum-ex 

została ujawniona opinii publicznej dzięki 

wspólnemu śledztwu 19 europejskich 

mediów informacyjnych, prowadzonemu w 

12 krajach i z udziałem 38 reporterów; 

  

Or. en 
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Poprawka  41 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że według 

doniesień straty z tytułu dochodów 

podatkowych poniesione przez 11 państw 

członkowskich w wyniku tego systemu 

mogły wynieść nawet 55,2 mld EUR; 

C. mając na uwadze, że według 

doniesień straty z tytułu dochodów 

podatkowych poniesione przez 11 państw 

członkowskich w wyniku systemów cum-

ex i cum-cum mogły wynieść nawet 55,2 

mld EUR; 

Or. en 
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Poprawka  42 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw E a  (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, że w 2016 r. 

ujawniono, że duńskie organy podatkowe 

nie zareagowały na liczne ostrzeżenia, iż 

przedsiębiorstwa zagraniczne nadużywają 

duńskich przepisów podatkowych i 

fałszują dokumenty, aby bezprawnie 

ubiegać się o zwrot podatku od dywidendy, 

który według szacunków kosztował 

duńskie organy podatkowe ponad 1,5 mld 

EUR1; 

______________________________ 

1 Europejska Sieć ds. Zadłużenia i 

Rozwoju, Tax Games: the Race to the 

Bottom – Europe’s role in supporting an 

unjust global tax system [Gierki 

podatkowe: wyścig do dna – Rola Europy 

we wspieraniu niesprawiedliwego 

globalnego systemu podatkowego], 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Poprawka  43 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw E b  (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Eb. mając na uwadze, że według 

doniesień rząd niemiecki był świadomy 

tego rodzaju nieuczciwych praktyk 

podatkowych już od kilku lat, jednak 

dopiero w 2015 r. poinformował o nich 

inne państwa członkowskie; mając na 

uwadze, że niemieckie Ministerstwo 

Finansów poinformowało, iż wiedziało o 

418 różnych przypadkach oszustw 

podatkowych cum-ex na łączną kwotę 5,7 

mld EUR; 

Or. en 



 

AM\1170536PL.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 44 

Poprawka  44 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw G  (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że systemy cum-ex 

noszą pewne znamiona oszustwa 

podatkowego i że należy zbadać, czy 

nie doszło do naruszenia prawa 

krajowego lub unijnego; 

 

G. mając na uwadze, że systemy cum-ex 

i cum-cum noszą pewne znamiona 

oszustwa podatkowego i że należy 

zbadać, czy nie doszło do naruszenia 

prawa krajowego lub unijnego; 

 

Or. en 
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Poprawka  45 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że w swoim 

sprawozdaniu końcowym czwarta komisja 

śledcza Bundestagu stwierdziła – podobnie 

jak niemieckie sądy – że takie praktyki 

podatkowe jak transakcje cum-ex 

obejmujące krótką sprzedaż są nielegalne, 

a Stowarzyszenie Banków Niemieckich 

jeszcze zaostrzyło ten problem, zamiast 

pomóc w jego rozwiązaniu; 

I. mając na uwadze, że w swoim 

sprawozdaniu końcowym czwarta komisja 

śledcza Bundestagu stwierdziła – podobnie 

jak niemieckie sądy – że takie praktyki 

podatkowe jak transakcje cum-ex i cum-

cum obejmujące krótką sprzedaż są 

nielegalne, a Stowarzyszenie Banków 

Niemieckich jeszcze zaostrzyło ten 

problem, zamiast pomóc w jego 

rozwiązaniu; 

Or. en 
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Poprawka  46 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. zdecydowanie potępia ujawnione 

oszustwa podatkowe, które według 

podanych do wiadomości publicznej 

informacji doprowadziły do strat w 

dochodach podatkowych państw 

członkowskich wynoszących według 

niektórych szacunków medialnych aż 

55,2 mld EUR, co jest ciosem dla 

europejskiej społecznej gospodarki 

rynkowej; 

 

1. zdecydowanie potępia ujawnione 

oszustwa podatkowe i unikanie 

opodatkowania, które według 

podanych do wiadomości publicznej 

informacji doprowadziły do strat w 

dochodach podatkowych państw 

członkowskich wynoszących według 

niektórych szacunków medialnych aż 

55,2 mld EUR, co jest ciosem dla 

europejskiej społecznej gospodarki 

rynkowej; 

 

Or. en 

 

 


