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(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 plan działania OECD w sprawie erozji podstawy opodatkowania i 
przenoszenia zysków (BEPS),

– 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 i Komisji Prawnej oraz 

1 Dz.U. C 487 z 28.12.2016, s. 62.



opinię Komisji Rozwoju (A8-0227/2017),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu2;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.

2 Niniejsze stanowisko odpowiada poprawkom przyjętym dnia 4 lipca 2017 r. (Teksty przyjęte, 
P8_TA(2017)0284).



P8_TC1-COD(2016)0107

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 marca 2019 
r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającej 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez 
niektóre jednostki i oddziały

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2,

1 Dz.U. C 487 z 28.12.2016, s. 62.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. 



a także mając na uwadze, co następuje:

(-1) Równość podatników, w szczególności wszystkich przedsiębiorstw, wobec zobowiązań 

podatkowych jest warunkiem koniecznym zaistnienia jednolitego rynku. Skoordynowane i 

zharmonizowane podejście do wdrażania krajowych systemów podatkowych ma 

zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku, i pomogłoby 

zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania i przenoszeniu zysków. [Popr. 1]

(-1a) Unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania oraz systemy przenoszenia 

zysków pozbawiają rządy i obywateli zasobów niezbędnych m.in. do zadbania o 

powszechny i bezpłatny dostęp do usług publicznych w zakresie kształcenia i opieki 

zdrowotnej oraz państwowych usług społecznych, a także odebrały państwom możliwość 

zapewnienia oferty przystępnych cenowo mieszkań, transportu publicznego oraz budowy 

infrastruktury niezbędnej do rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego. 

Podsumowując, tego rodzaju systemy stanowią czynnik prowadzący do powstania 

niesprawiedliwości, nierówności i różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych. 

[Popr. 2]

(-1b) Sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania osób prawnych powinien stanowić 

odpowiedź na pilną potrzebę globalnej, postępowej i sprawiedliwej polityki podatkowej, 

wspierać redystrybucję bogactwa i zwalczać nierówności. [Popr. 3]



(1) Przejrzystość jest konieczna do sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku. W ostatnich 

latach wyzwania związane z unikaniem opodatkowania osób prawnych znacznie wzrosły i 

budzą duże obawy w Unii i na całym świecie. Rada Europejska w swoich konkluzjach z 

dnia 18 grudnia 2014 r. uznała, że istnieje pilna potrzeba kontynuowania prac nad 

zwalczaniem unikania opodatkowania zarówno na szczeblu globalnym, jak i unijnym. 

Komisja w swoich komunikatach zatytułowanych „Program prac Komisji na 2016 r. – Czas 

na nieprzeciętne działania”3 i „Program prac Komisji na 2015 r. – Nowy początek”4 uznała 

za priorytet potrzebę przejścia na system, w którym kraj generowania zysków jest również 

krajem opodatkowania. Komisja uznała również za priorytet potrzebę udzielenia odpowiedzi 

na społeczne wezwania do zapewnienia sprawiedliwości i przejrzystości podatkowejapel 

obywateli europejskich o przejrzystość oraz potrzebę podjęcia działań stanowiących wzór 

do naśladowania dla innych państw. Istotne jest, aby przejrzystość uwzględniała 

wzajemność w stosunkach między konkurentami. [Popr. 4]

3 COM(2015)0610 z dnia 27 października 2015 r.
4 COM(2014)0910 z dnia 16 grudnia 2014 r.



(2) Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w 

Unii5 stwierdził, że większa przejrzystość, współpraca i konwergencja w dziedzinie polityki 

opodatkowania osób prawnych w Unii może poprawić pobór podatków, usprawnić pracę 

organów podatkowych, wspomóc podmioty kształtujące politykę w dokonywaniu oceny 

aktualnego systemu podatkowego pod kątem wprowadzania nowych przepisów, zapewnić 

większe zaufanie publiczne do systemów podatkowych i rządów oraz ułatwić 

podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o dokładniejsze profile ryzyka 

przedsiębiorstw. [Popr. 5]

(2a) Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje jest skutecznym i odpowiednim 

narzędziem zwiększania przejrzystości w odniesieniu do działań przedsiębiorstw 

wielonarodowych oraz umożliwiania ogółowi społeczeństwa dokonania oceny faktycznego 

wpływu tych działań na gospodarkę. Zwiększy ona również zdolność udziałowców do 

dokonywania prawidłowej oceny ryzyka podejmowanego przez spółkę, zapewni stosowanie 

strategii inwestycyjnych opartych na rzetelnych informacjach oraz zwiększy zdolność 

podmiotów kształtujących politykę do dokonywania oceny skuteczności i wpływu 

przepisów krajowych. [Popr. 6]

5 2015/2010(INL). 



(2b) Sprawozdawczość w podziale na kraje będzie miała również pozytywny wpływ na prawo 

pracowników do informacji i konsultacji, o którym mowa w dyrektywie 2002/14/WE, oraz 

– przez zwiększenie wiedzy o działalności danego podmiotu – na jakość dialogu w 

przedsiębiorstwach. [Popr. 7]

(3) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/34/UE6 wprowadzono klauzulę przeglądową, zgodnie z którą w 

wymaga się, aby Komisja rozważyła możliwość nałożenia na duże przedsiębiorstwa z 

innych sektorów przemysłu obowiązku corocznego przedstawiania sprawozdawczości w 

podziale na kraje, przy uwzględnieniu zmian w Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD) oraz wyników odnośnych inicjatyw europejskich.

6 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).



(4) Wzywając do zapewnienia sprawiedliwego na poziomie globalnym i nowoczesnego 

międzynarodowego systemu podatkowego, w listopadzie 2015 r. grupa G-20 zatwierdziła 

plan działania OECD w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, którego 

celem jest dostarczenie rządom jasnych rozwiązań międzynarodowych służących 

wyeliminowaniu luk i niespójności w obowiązujących przepisach, które umożliwiają 

przedsiębiorstwom przenoszenie zysków do miejsc o zerowym lub niskim poziomie 

opodatkowania, gdzie jednak nie jest generowana żadna realna wartość. W szczególności 

działanie 13 w planie działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków 

wprowadza przedstawianie krajowym organom podatkowym – z zachowaniem poufności – 

sprawozdań w podziale na kraje przez niektóre przedsiębiorstwa międzynarodowe. W dniu 

27 stycznia 2016 r. Komisja przyjęła pakiet środków przeciwdziałających unikaniu 

opodatkowania. Jednym z celów tego pakietu jest transponowanie do prawa unijnego 

działania 13 z planu działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków 

poprzez zmianę dyrektywy Rady 2011/16/UE7.  Niemniej jednak opodatkowanie zysku w 

miejscu powstania wartości wymaga bardziej kompleksowego podejścia do 

sprawozdawczości w podziale na kraje, która opierałaby się na sprawozdawczości 

publicznej. [Popr. 8]

(4a) Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) powinna dokonać 

aktualizacji odpowiednich międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej 

(MSSF) oraz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR), tak aby ułatwić 

wprowadzenie wymogów publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje. [Popr. 9]

7 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).



(4b) Publiczną sprawozdawczość w podziale na kraje ustanowiono już w Unii w odniesieniu do 

sektora bankowego (dyrektywą 2013/36/UE) oraz przemysłu wydobywczego i pozyskiwania 

drewna (dyrektywą 2013/34/UE). [Popr. 10]

(4c) Dzięki bezprecedensowemu wprowadzeniu publicznej sprawozdawczości w podziale na 

kraje Unia pokazała, że stała się światowym liderem w walce z uchylaniem się od 

opodatkowania. [Popr. 11]

(4d) Jako że walka z uchylaniem się od opodatkowania, unikaniem opodatkowania i 

agresywnym planowaniem podatkowym może być skuteczna jedynie, jeśli podjęte zostaną 

wspólne działania na szczeblu międzynarodowym, Unia – pozostając globalnym liderem w 

tej walce – musi koordynować swoje działania z działaniami podmiotów 

międzynarodowych, np. w ramach OECD. Działania jednostronne, nawet bardzo ambitne, 

nie mają rzeczywistych szans powodzenia, a na dodatek zagrażają konkurencyjności 

przedsiębiorstw europejskich i pogarszają klimat inwestycyjny w Unii. [Popr. 12]



(4e) Większa przejrzystość w ujawnianiu informacji finansowych jest korzystna dla wszystkich, 

gdyż organy podatkowe są wtedy skuteczniejsze, społeczeństwo obywatelskie bardziej 

zaangażowane, pracownicy lepiej poinformowani, inwestorzy bardziej skłonni do 

podejmowania ryzyka. Na dodatek przedsiębiorstwa korzystają na lepszych stosunkach z 

zainteresowanymi stronami, czego skutkiem jest większa stabilność oraz łatwiejszy dostęp 

do finansowania ze względu na dokładniejszy profil ryzyka i lepszą reputację. [Popr. 13]



(5) Wzmocniona Oprócz zwiększonej przejrzystości wynikającej z przekazywania krajowym 

organom podatkowym sprawozdań w podziale na kraje wzmocniona kontrola publiczna 

podatku od osób prawnych płaconego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe prowadzące 

działalność w Unii jest istotnym elementem umożliwiającym promowanie rozliczalności 

przedsiębiorstw i 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 na to, gdzie znajduje się siedziba jednostki dominującej 

najwyższego szczebla przedsiębiorstwa wielonarodowego. Kontrola społeczna nie może być 

jednak prowadzona ze szkodą dla klimatu inwestycyjnego w Unii czy konkurencyjności 

unijnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP zdefiniowanych w niniejszej dyrektywie i 

spółek o średniej kapitalizacji zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 2015/10178, które 

powinny zostać. [Popr. 14]

8 Rozporządzenie (UE) 2015/1017 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2015 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych 
oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski 
Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).



(5a) Komisja zdefiniowała społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw jako odpowiedzialność 

przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Działania w zakresie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw powinny być prowadzone przez przedsiębiorstwa. 

Organy publiczne mogą odgrywać rolę wspomagającą, umiejętnie łącząc dobrowolne 

środki z zakresu polityki oraz, w razie konieczności, uzupełniające je przepisy. 

Przedsiębiorstwa mogą stać się społecznie odpowiedzialne dzięki przestrzeganiu przepisów 

lub uwzględnianiu w strategiach i działaniach biznesowych kwestii społecznych, 

środowiskowych, etycznych oraz dotyczących konsumentów i praw człowieka, lub też w 

jeden i drugi sposób. [Popr. 15]



(6) Społeczeństwo powinno mieć możliwość kontroli całej działalności grupy, jeżeli grupa 

posiada niektóre zakłady w Unii. W odniesieniu do grup, które prowadzą działalność w Unii 

jedynie za pośrednictwem jednostek zależnych lub oddziałów, jednostki zależne i oddziały 

powinny opublikować i udostępnić sprawozdanie jednostki dominującej najwyższego 

szczebla. Jednakże dla zachowania proporcjonalności i skuteczności obowiązek 

opublikowania i udostępniania sprawozdania powinien być ograniczony do średnich lub 

dużych jednostek zależnych mających siedzibę w Unii albo do oddziałów o porównywalnej 

wielkości utworzonych w państwie członkowskim. Dlatego zakres dyrektywy 2013/34/UE 

należy odpowiednio rozszerzyć na oddziały utworzone w państwie członkowskim przez 

przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Uniąi poza Unią. Grupy posiadające zakłady w Unii 

powinny przestrzegać unijnych zasad dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. 

Przedsiębiorstwa wielonarodowe działają na całym świecie, a ich zachowania mają istotny 

wpływ na kraje rozwijające się. Zapewnienie obywatelom tych krajów dostępu do 

informacji dotyczących przedsiębiorstw w podziale na kraje umożliwi krajom rozwijającym 

się oraz ich organom podatkowym monitorowanie, ocenianie i rozliczanie tych 

przedsiębiorstw. Upubliczniając informacje w każdej jurysdykcji podatkowej, gdzie dane 

przedsiębiorstwo wielonarodowe prowadzi działalność, UE zwiększy spójność swojej 

polityki w zakresie rozwoju i ograniczy potencjalne praktyki unikania opodatkowania w 

krajach, w których mobilizacja zasobów krajowych została wskazana jako jeden z 

kluczowych elementów unijnej polityki rozwoju. [Popr. 16]



(7) Aby uniknąć podwójnej sprawozdawczości dla sektora bankowego, jednostki dominujące 

najwyższego szczebla objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE9, 

które przedstawiają w swoim sprawozdaniu przygotowanym zgodnie z art. 89 dyrektywy 

2013/36/UE wszystkie rodzaje swojej działalności oraz wszystkie rodzaje działalności 

swoich jednostek powiązanych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, w 

tym rodzaje działalności, które nie podlegają przepisom części trzeciej tytuł 1 rozdział 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/201310, powinny być 

zwolnione z wymogów sprawozdawczych określonych w niniejszej dyrektywie.

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca 
dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 
z 27.6.2013, s. 338).

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013. s. 1).



(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 uwzględniać specyfikacje 

dotyczące 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 dla 

odnośnych przedsiębiorstw pod względem konkurencyjności lub w związku z mylną 

interpretacją. 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, również w przypadku znacznych 

rozbieżności na poziomie grupy między kwotami naliczonych podatków a kwotami 

podatków zapłaconych, z uwzględnieniem odpowiednich kwot dotyczących poprzednich lat 

obrotowych. [Popr. 17]



(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 zagregowanejkażdej 

jurysdykcji, w której prowadzą działalność, zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium, bez 

szkody dla konkurencyjności przedsiębiorstw, informacje należy podawać w podziale na 

jurysdykcje. Sprawozdania zawierające informacje na temat podatku dochodowego mogą 

zostać należycie zrozumiane i wykorzystane jedynie wtedy, gdy informacje są 

przedstawiane z podziałem na poszczególne jurysdykcje podatkowe [Popr. 18]. 

(9a) Jeżeli informacje, które mają być ujawnione, mogłyby zostać uznane przez 

przedsiębiorstwo za szczególnie chronione informacje handlowe, przedsiębiorstwo to 

powinno mieć możliwość wystąpienia do właściwych organów w miejscu, gdzie ma 

siedzibę, o zezwolenie na nieujawnianie całego zakresu informacji. W przypadkach, gdy 

właściwym organem krajowym nie jest organ podatkowy, właściwy organ podatkowy 

powinien uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. [Popr. 82]



(10) W celu wzmocnienia odpowiedzialności wobec stron trzecich oraz zapewnienia 

odpowiedniego zarządzania, członkowie organów administracyjnych, zarządzających 

i nadzorczych jednostki dominującej najwyższego szczebla, która ma siedzibę w Unii i która 

ma obowiązek sporządzić, opublikować i udostępnić sprawozdanie zawierające informacje 

na temat podatku dochodowego, powinni być wspólnie odpowiedzialni za zapewnienie 

przestrzegania tych obowiązków sprawozdawczych. Biorąc pod uwagę, że członkowie 

organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jednostek zależnych mających 

siedzibę w Unii i kontrolowanych przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla mającą 

siedzibę poza Unią lub osoba lub osoby odpowiedzialne za formalności dotyczące 

ujawniania informacji przez oddział mogą mieć ograniczoną wiedzę na temat treści 

sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego przygotowywanego 

przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla, ich odpowiedzialność za publikowanie i 

udostępnianie sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego 

powinna być ograniczona.



(11) Aby zapewnić podawanie do wiadomości publicznej przypadków niezgodności z 

przepisami, biegli rewidenci lub firmy audytorskie powinny kontrolować, czy sprawozdanie 

zawierające informacje na temat podatku dochodowego zostało przedłożone i przedstawione 

zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy i udostępnione na odpowiedniej stronie 

internetowej jednostki lub jednostki powiązanej oraz czy ujawnione publicznie informacje 

są zgodne ze zbadanymi informacjami finansowymi dotyczącymi tej jednostki w terminie 

określonym w niniejszej dyrektywie. [Popr. 19]

(11a) Przypadki naruszenia przez jednostki i oddziały wymogów w zakresie sprawozdawczości 

informacji dotyczących podatku dochodowego, które dają podstawę do nałożenia sankcji 

przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2013/34/UE, powinny być umieszczane w 

rejestrze publicznym prowadzonym przez Komisję. Sankcje te mogą obejmować m.in. 

grzywny administracyjne, wykluczenie z publicznych zaproszeń do składania ofert lub 

pozbawienie możliwości ubiegania się o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii. 

[Popr. 20]



(12) Niniejsza dyrektywa ma na celu poprawę przejrzystości i kontroli publicznej podatku od 

osób prawnych poprzez dostosowanie istniejących ram prawnych dotyczących obowiązków 

nałożonych na spółki i przedsiębiorstwa w odniesieniu do publikowania sprawozdań dla 

ochrony interesów wspólników i osób trzecich, w znaczeniu art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności w sprawie C-97/96 

Verband deutscher Daihatsu-Händler11, art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE odnosi się do potrzeby 

ochrony interesów ogólnie „osób trzecich”, bez potrzeby rozróżniania lub wyłączania 

jakichkolwiek kategorii objętych tym terminem. Ponadto osiągnięcie celu polegającego na 

urzeczywistnieniu swobody przedsiębiorczości, co zostało bardzo ogólnie powierzone 

instytucjom w art. 50 ust. 1 TFUE, nie może zostać ograniczone przez postanowienia art. 50 

ust. 2 TFUE. Ponieważ niniejsza dyrektywa nie dotyczy harmonizacji podatków, ale tylko 

obowiązków publikowania sprawozdań zawierających informacje na temat podatku 

dochodowego, art. 50 ust. 1 TFUE stanowi odpowiednią bazę prawną.

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1997, C-97/96 Verband deutscher 
Daihatsu-Händler, ECLI:EU:C:1997:581.



(13) W celu określenia niektórych jurysdykcji podatkowych, w przypadku których należy 

wykazać wysoki poziom szczegółowości, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z 

art. 290 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)0024). 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.   [Popr. 21]



(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 zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201112. [Popr. 22]

(14) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu 

przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na jego skutki możliwe jest jego lepsze 

osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może podjąć działania zgodne z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Działanie na szczeblu 

unijnym jest zatem uzasadnione w celu uregulowania wymiaru transgranicznego, w 

ramach którego dochodzi do agresywnego planowania podatkowego lub uzgodnień 

dotyczących cen transferowych. Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na obawy 

zainteresowanych stron dotyczące potrzeby przeciwdziałania zakłóceniom na jednolitym 

rynku bez szkody dla konkurencyjności Unii. Nie powinna ona powodować zbędnego 

obciążenia administracyjnego dla przedsiębiorstw, generować dodatkowych konfliktów 

podatkowych ani nieść za sobą ryzyka podwójnego opodatkowania. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co 

jest konieczne do osiągnięcia tego celu, przynajmniej w zakresie zwiększonej przejrzystości. 

[Popr. 23]

12 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).



(15) Niniejsza Ogólnie rzecz biorąc, w ramach niniejszej dyrektywy, zakres ujawnianych 

informacji jest proporcjonalny do celów zwiększenia przejrzystości i kontroli publicznej. W 

związku z tym zakłada się, że niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest 

zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. [Popr. 24]

(16) Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich 

i Komisji dotyczącą dokumentów wyjaśniających13 państwa członkowskie zobowiązały się 

do złożenia, w uzasadnionych przypadkach, wraz z powiadomieniem o środkach 

transpozycji, jednego lub więcej dokumentów wyjaśniających związki między elementami 

dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transpozycyjnych, na 

przykład w formie wykresu porównawczego. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy 

ustawodawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest uzasadnione, aby osiągnąć cel 

niniejszej dyrektywy oraz zapobiec ewentualnym pominięciom i niespójnościom w jej 

wdrażaniu w państwach członkowskich na mocy przepisów krajowych.  [Popr. 25]

(17) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2013/34/UE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

13 Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14.



Artykuł 1

Zmiany dyrektywy 2013/34/UE

W dyrektywie 2013/34/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Środki koordynacyjne określone w art. 2, 48a–48g i 51 stosuje się również do 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

odnoszących się do oddziałów utworzonych w danym państwie członkowskim przez 

jednostkę, która nie podlega przepisom tego państwa członkowskiego, lecz której 

forma prawna jest porównywalna do rodzajów jednostek wymienionych w 

załączniku I.”;



2) dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:

„Rozdział 10a

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego

Artykuł 48a

Definicje odnoszące się do sprawozdawczości informacji dotyczących podatku 

dochodowego

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

1) „jednostka dominująca najwyższego szczebla” oznacza jednostkę, która sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej najwyższego szczebla;

2) „skonsolidowane sprawozdanie finansowe” oznacza sprawozdanie finansowe 

sporządzone przez jednostkę dominującą grupy, w którym aktywa, pasywa, kapitał 

własny, przychody i koszty są prezentowane w taki sposób, jakby należały one do 

jednego podmiotu gospodarczego;

3) „jurysdykcja podatkowa” oznacza jurysdykcję państwową lub pozapaństwową, która 

posiada autonomię podatkową w odniesieniu do podatku od osób prawnych.



Artykuł 48b

Jednostki i oddziały zobowiązane do przekazywania sprawozdania zawierającego 

informacje na temat podatku dochodowego

1. Państwa członkowskie wymagają od jednostek dominujących najwyższego szczebla 

podlegających przepisom ich prawa krajowego, których skonsolidowany obrót netto 

wynosi lub przekracza 750 000 000 EUR, jak również od jednostek podlegających 

przepisom ich prawa krajowego, które nie są jednostkami powiązanymi i których 

obrót netto wynosi lub przekracza 750 000 000 EUR, corocznego sporządzania i 

publikowania publicznego bezpłatnego udostępniania sprawozdań zawierających 

informacje na temat podatku dochodowego. [Popr. 26]

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane 

jest publikowane według wspólnego wzorca dostępnego bezpłatnie 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 umieszcza również sprawozdanie w publicznym rejestrze 

prowadzonym przez Komisję.

Państwa członkowskie nie stosują zasad określonych w niniejszym ustępie, w 

przypadku gdy jednostki te mają siedzibę tylko na terytorium jednego państwa 

członkowskiego i w żadnej innej jurysdykcji podatkowej. [Popr. 27]



2. Państwa członkowskie nie stosują przepisów określonych w ust. 1 niniejszego 

artykułu do jednostek dominujących najwyższego szczebla, jeżeli takie jednostki lub 

ich jednostki powiązane podlegają art. 89 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/36/UE* oraz obejmują w ramach sprawozdawczości w podziale na kraje 

informacje o wszystkich rodzajach działalności prowadzonych przez wszystkie 

jednostki powiązane objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tych 

jednostek dominujących najwyższego szczebla.



3. 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 wykazującą w 

bilansie za dany rok obrotowy posiadającą skonsolidowany obrót netto równy lu 

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. [Popr. 28]

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane 

jest publikowane według wspólnego wzorca dostępnego bezpłatnie w otwartym 

formacie danych i podawane 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 umieszcza 

również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję. 

[Popr. 29]



4. Państwa członkowskie wymagają od oddziałów utworzonych na ich terytorium przez 

jednostkę, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego, 

corocznego publikowania i bezpłatnego podawania do publicznej wiadomości 

sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego jednostki 

dominującej najwyższego szczebla, o której mowa w ust. 5 lit. a) niniejszego 

artykułu. [Popr. 30]

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane  

[Popr. 31]

Państwa członkowskie stosują przepisy akapitu pierwszego niniejszego ustępu 

jedynie wobec oddziałów, których obrót netto przekracza próg dotyczący obrotu 

netto określony w przepisach poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 3 

ust. 2.



5. Państwa członkowskie stosują przepisy określone w ust. 4 jedynie do oddziału, w 

przypadku którego spełnione są następujące kryteria:

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 wykazany w bilansie wynosi bądź przekracza 750 

000 000 EUR, albo jednostką, która nie jest jednostką powiązaną i której obrót 

netto wynosi bądź przekracza 750 000 000 EUR; [Popr. 32] 

b) jednostka dominująca najwyższego szczebla, o której mowa w lit. a), nie 

posiada średniej lub dużej jednostki zależnej, o której mowa w ust. 3 i która 

podlega już obowiązkowi sprawozdawczemu. [Popr. 33]



6. Państwa członkowskie nie stosują przepisów określonych w ust. 3 i 4 niniejszego 

artykułu, jeżeli sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku 

dochodowego sporządzane zgodnie z art. 48c jest udostępniane publicznie na stronie 

internetowej jednostki dominującej najwyższego szczebla, która nie podlega 

przepisom prawa danego państwa członkowskiego, w rozsądnym terminie 

nieprzekraczającym 12 miesięcy po dniu bilansowym oraz jeżeli w sprawozdaniu 

wskazano nazwę i siedzibę statutową jednej jednostki zależnej lub jednego oddziału, 

które podlegają przepisom prawa danego państwa członkowskiego i które 

opublikowały sprawozdanie zgodnie z art. 48d ust. 1.

7. Państwa członkowskie wymagają od jednostek zależnych lub oddziałów, które nie 

podlegają przepisom ust. 3 i 4, opublikowania i udostępnienia sprawozdania 

zawierającego informacje na temat podatku dochodowego, jeżeli takie jednostki 

zależne lub oddziały zostały utworzone w celu uchylania się od wymogów 

sprawozdawczych określonych w niniejszym rozdziale.

7a. W przypadku państw członkowskich, które nie przyjęły euro, równowartość kwoty 

określonej w ust. 1, 3 i 5 w walucie krajowej uzyskuje się po przeliczeniu według 

kursu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, który 

obowiązuje w dniu wejścia w życie niniejszego rozdziału.  [Popr. 34]



Artykuł 48c

Treść sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego

1. Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego zawiera 

informacje dotyczące wszystkich rodzajów działalności jednostki i jednostki 

dominującej najwyższego szczebla, w tym działalności wszystkich jednostek 

powiązanych, skonsolidowane w sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do 

danego roku obrotowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są prezentowane według wspólnego wzorca i 

obejmują następujące dane w podziale na jurysdykcje podatkowe: [Popr. 35]

a) nazwę jednostki najwyższego szczebla i, w stosownym przypadku, wykaz 

wszystkich jednostek zależnych, krótki opis charakteru prowadzonej przez nie 

działalności oraz ich położenie geograficzne; [Popr. 36]

b) liczbę pracownikóww przeliczeniu na pełne etaty; [Popr. 37]

ba) aktywa trwałe inne niż środki pieniężne lub ich ekwiwalenty; [Popr. 38]



c) wysokość obrotów netto, w tym  włącznie z rozróżnieniem obrotów 

uzyskanych z jednostkami powiązanymi i obrotów uzyskanych z jednostkami 

niepowiązanymi; [Popr. 39]

d) kwotę zysków lub strat przed odliczeniem podatku dochodowego;

e) kwotę naliczonego podatku dochodowego (w bieżącym roku), która jest 

bieżącym obciążeniem podatkowym uwzględnionym w dochodach 

podlegających opodatkowaniu lub w stratach w danym roku obrotowym przez 

jednostki i oddziały mające siedzibę do celów podatkowych w danej 

jurysdykcji podatkowej;

f) kwotę zapłaconego podatku dochodowego, która jest kwotą zapłaconego 

podatku dochodowego w danym roku obrotowym przez jednostki i oddziały 

mające siedzibę do celów podatkowych w danej jurysdykcji podatkowej; 

g) kwotę skumulowanych zysków.

ga) kapitał zakładowy; [Popr. 40]



gb) szczegółowe informacje o otrzymanych dotacjach publicznych oraz o 

darowiznach dokonanych na rzecz podmiotów politycznych i fundacji o 

celach politycznych; [Popr. 65]

gc) informację, czy jednostki, jednostki zależne i oddziały korzystają z 

preferencyjnych przepisów w zakresie opodatkowania dochodów z patentów 

lub z podobnych instrumentów. [Popr. 41]

Do celów akapitu pierwszego lit. e) bieżące obciążenia podatkowe dotyczą jedynie 

działalności jednostki w bieżącym roku obrotowym i nie obejmują odroczonych 

podatków dochodowych ani rezerw na warunkowe zobowiązania podatkowe.



3. 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 państwa członkowskiegow podziale na poszczególne 

jurysdykcje podatkowe. [Popr. 42] 

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.poza Unią. [Popr. 43]

W sprawozdaniu należy przedstawić informacje, o których mowa w ust. 2, w ujęciu 

zagregowanym dla innych jurysdykcji podatkowych. [Popr. 44]



W celu ochrony szczególnie chronionych informacji handlowych oraz w celu 

zagwarantowania uczciwej konkurencji państwa członkowskie mogą zezwolić na 

to, by co najmniej jedna ze szczegółowych informacji wymienionych w niniejszym 

artykule została czasowo pominięta w sprawozdaniu w odniesieniu do działalności 

w co najmniej jednej z jurysdykcji podatkowych, gdy z racji charakteru tych 

informacji ich ujawnienie mogłoby istotnie zagrozić pozycji handlowej jednostek, o 

których mowa w art. 48b ust. 1 i 3 i których dotyczą te informacje. Pominięcie to 

nie może uniemożliwiać należnego i wyważonego zrozumienia statusu 

podatkowego jednostki. Pominięcie to wskazuje się w sprawozdaniu wraz z 

należytym wyjaśnieniem jego przyczyny dla każdej jurysdykcji podatkowej oraz z 

informacją o odnośnej jurysdykcji podatkowej lub jurysdykcjach podatkowych. 

[Popr. 83]



Państwa członkowskie uzależniają takie pominięcie od wcześniejszego uzyskania 

zezwolenia właściwego organu krajowego. Jednostka co roku zwraca się o nowe 

zezwolenie do właściwych organów, które podejmują decyzję na podstawie nowej 

oceny sytuacji. Gdy pominięta informacja przestaje spełniać wymogi określone w 

akapicie 3a, zostaje bezzwłocznie podana do publicznej wiadomości. Po upływie 

okresu nieujawniania jednostka ujawnia również wstecznie, w formie średniej 

arytmetycznej, informacje wymagane na mocy niniejszego artykułu za poprzednie 

lata objęte okresem nieujawniania. [Popr. 69/rev]

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o udzieleniu takiego czasowego 

odstępstwa i przekazują jej, z zachowaniem poufności, pominiętą informację wraz 

ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyny udzielonego odstępstwa. Co roku 

Komisja publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienia otrzymane od 

państw członkowskich oraz wyjaśnienia dostarczone zgodnie z akapitem 3a.  

[Popr. 47]



Komisja sprawdza, czy wymogi określone w akapicie 3a są spełnione, i monitoruje 

stosowanie takiego czasowego odstępstwa, na które zezwoliły organy krajowe. 

[Popr. 48]

Jeżeli po przeprowadzeniu oceny informacji otrzymanych zgodnie z akapitem 3c 

Komisja stwierdzi, że wymogi określone w akapicie 3a nie zostały spełnione, 

odnośna jednostka bezzwłocznie podaje daną informację do publicznej 

wiadomości. Po upływie okresu nieujawniania jednostka ujawnia również 

wstecznie, w formie średniej arytmetycznej, informacje wymagane na mocy 

niniejszego artykułu za poprzednie lata objęte okresem nieujawniania. 

[Popr. 70/rev]

W celu wsparcia państw członkowskich Komisja przyjmuje w drodze aktów 

delegowanych wytyczne określające przypadki, w których opublikowanie 

informacji uznaje się za istotnie zagrażające pozycji handlowej jednostek, których 

te informacje dotyczą.  [Popr. 50]



Informacje przedstawia się w podziale na poszczególne odpowiednie jurysdykcje 

podatkowe na podstawie istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności lub 

prowadzenia stałej działalności gospodarczej, która – wynikając z działalności grupy 

– może doprowadzić do powstania zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w 

danej jurysdykcji podatkowej.

W przypadku gdy działalność kilku jednostek powiązanych może doprowadzić do 

powstania zobowiązania podatkowego w jednej tylko jurysdykcji podatkowej, 

informacje przedstawione w odniesieniu do tej jurysdykcji podatkowej stanowią 

sumę informacji dotyczących takiej działalności wszystkich jednostek powiązanych i 

ich oddziałów w tej jurysdykcji podatkowej.

Informacji o jakiejkolwiek szczególnej działalności nie można przedstawić 

równocześnie w odniesieniu do więcej niż jednej jurysdykcji podatkowej.

4. Sprawozdanie obejmuje na poziomie grupy ogólny opis zawierający wyjaśnienia 

ewentualnych znacznych rozbieżności między kwotami ujawnionymi zgodnie z ust. 

2 lit. e) i f), z uwzględnieniem w stosownych przypadkach odpowiednich kwot 

dotyczących poprzednich lat obrotowych.



5. Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest 

publikowane i udostępniane według wspólnego wzorca  bezpłatnie w otwartym 

formacie danych i jest podawane 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 

umieszcza również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez 

Komisję. [Popr. 51]

6. Dane przedstawione w sprawozdaniu zawierającym informacje na temat podatku 

dochodowego podawane są w tej samej walucie co w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym. Państwa członkowskie nie wymagają, aby sprawozdanie 

to zostało opublikowane z zastosowaniem innej waluty niż waluta zastosowana w 

sprawozdaniu finansowym.



7. Jeżeli państwa członkowskie nie przyjęły euro, próg, o którym mowa w art. 48b 

ust. 1, zostaje przeliczony na walutę krajową według kursu wymiany na dzień [the 

date of the entry in force of this Directive] r. opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej oraz poprzez zwiększenie lub zmniejszenie go o nie 

więcej niż 5 %, aby otrzymać okrągłą kwotę w walutach krajowych.

Progi, o których mowa w art. 48b ust. 3 i 4, przelicza na równoważną kwotę w 

walucie krajowej wszystkich odnośnych państw trzecich według kursu wymiany na 

dzień [the date of the entry in force of this Directive] r., a następnie zaokrągla się ją 

do najbliższego tysiąca.



Artykuł 48d

Publikacja i udostępnianie

1. Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest 

publikowane zgodnie z przepisami prawa każdego państwa członkowskiego, zgodnie 

z rozdziałem 2 dyrektywy 2009/101/WE, wraz z dokumentami, o których mowa w 

art. 30 ust. 1 niniejszej dyrektywy, oraz w stosownych przypadkach wraz z 

dokumentami księgowymi, o których mowa w art. 9 dyrektywy Rady 89/666/EWG 

**.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 48b ust. 1, 3, 4 i 6, jest dostępne na stronie 

internetowej przez co najmniej pięć kolejnych lat.



Artykuł 48e

Odpowiedzialność za sporządzanie, publikowanie i udostępnianie sprawozdania 

zawierającego informacje na temat podatku dochodowego

1. Państwa Aby wzmocnić odpowiedzialność względem osób trzecich oraz zapewnić 

odpowiednie zarządzanie, państwa członkowskie zapewniają, by członkowie 

organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jednostki dominującej 

najwyższego szczebla, o której mowa w art. 48b ust. 1, 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. [Popr. 52]



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 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.

Artykuł 48f

Niezależna kontrola

Państwa członkowskie zapewniają, by – jeżeli sprawozdania finansowe jednostki 

powiązanej są badane przez co najmniej jednego biegłego rewidenta lub firmę 

audytorską zgodnie z art. 34 ust. 1 – dany biegły rewident lub dana firma audytorska 

również kontrolowali, czy sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku 

dochodowego zostało przekazane i udostępnione zgodnie z art. 48b, 48c i 48d. 

Biegły rewident lub firma audytorska informują w sprawozdaniu z audytu, jeżeli 

sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego nie zostało 

przekazane lub udostępnione zgodnie z tymi artykułami.



Artykuł 48g

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 przez 

Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Komisja regularnie dokonuje przeglądu wykazu i w stosownych przypadkach wprowadza 

do niego zmiany z uwzględnieniem nowej sytuacji. [Popr. 53]



Artykuł 48h

Data rozpoczęcia sprawozdawczości informacji dotyczących podatku dochodowego

Państwa członkowskie zapewniają, aby przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 

stanowiące transpozycję art. 48a–48f obowiązywały najpóźniej od daty rozpoczęcia 

pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu lub po dniu [two years after the 

entry into force of this Directive] r.



Artykuł 48i

Sprawozdanie

Komisja sporządza sprawozdanie na temat przestrzegania obowiązków sprawozdawczych 

określonych w art. 48a–48f i ich skutków. Sprawozdanie to zawiera ocenę tego, czy 

sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego przynosi 

odpowiednie i proporcjonalne rezultaty, oraz ocenę kosztów i korzyści obniżenia progu 

skonsolidowanego obrotu netto, powyżej którego jednostki i oddziały zobowiązane są do 

składania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego. 

Ponadto sprawozdanie to zawiera ocenę ewentualnej potrzeby wdrożenia środków 

uzupełniających, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu 

przejrzystości oraz potrzeby zachowania i zapewnienia konkurencyjnego środowiska dla 

przedsiębiorstw i inwestycji prywatnych. [Popr. 54]

Sprawozdanie przedkładane jest Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia [six years 

after the entry into force of this Directive] r.”;

______________________

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 

zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 

2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

** Jedenasta dyrektywa Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotycząca wymogów 

ujawniania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w państwie członkowskim przez 

niektóre rodzaje spółek podlegające prawu innego państwa (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 

36).”.



(2a) dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 48ia

Nie później niż po 4 latach od przyjęcia niniejszej dyrektywy, z uwzględnieniem sytuacji 

na poziomie OECD, Komisja dokona oceny przepisów niniejszego rozdziału i 

sporządzi sprawozdanie, w szczególności odnoszące się do: 

- jednostek i oddziałów, od których wymaga się składania sprawozdania 

zawierającego informacje na temat podatku dochodowego, a w szczególności, 

czy należałoby objąć zakresem przepisów niniejszego rozdziału dużych 

jednostek zdefiniowanych w art. 3 ust. 4 i dużych grup zdefiniowanych w 

art. 3 ust. 7 niniejszej dyrektywy;

- treści sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku 

dochodowego zgodnie z tym, co przewidziano w art. 48c;

- czasowego odstępstwa przewidzianego w art. 48c ust. 3 akapity 3a–3f.

Komisja przedkłada to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie, w 

stosownym przypadku wraz z wnioskiem ustawodawczym.”; [Popr. 55]



(2b) dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 48ib

Wspólny wzorzec sprawozdania
Komisja ustanawia w drodze aktów wykonawczych 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.”; [Popr. 56]



3) w art. 49 wprowadza się następujące zmiany:

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. 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 z dnia 13 kwietnia 2016 

r.* w sprawie lepszego stanowienia prawa, uwzględniając w szczególności 

postanowienia traktatów oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”; [Popr. 57]

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.

(3a) art. 51 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie przewidują co najmniej środki administracyjne i sankcje do 
zastosowania w razie naruszenia przez przedsiębiorstwa przepisów krajowych przyjętych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.
Najpóźniej do dnia ... [proszę wstawić datę: 1 rok od wejścia w życie] państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach, a następnie bezzwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach mających wpływ na te przepisy. 
Do dnia ... [trzy lata od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja Europejska 

sporządzi wykaz sankcji nałożonych w poszczególnych państwach członkowskich.”.  

[Popr. 58]



Artykuł 2

Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 

i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia ...one 

year after the entry into force of this Directive] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 

tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 

dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 

dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa 

krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.



Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


