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Poprawka 14
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący DYREKTYWY 
RADY w sprawie wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych

Wniosek dotyczący DYREKTYWY 
RADY w sprawie opcjonalnej wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka odnosi się do całego tekstu, w którym wspólną skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania osób prawnych należy zmienić na opcjonalną wspólną skonsolidowaną 
podstawę opodatkowania osób prawnych.

Poprawka 15
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 115,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 115 i 136,

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli ogólnounijne zastosowanie przedmiotowego systemu do wszystkich 27 państw 
członkowskich jest niemożliwe, istnieją dwa możliwe rozwiązania, które uwzględniają 
zaangażowanie mniejszej liczby państw członkowskich: wzmocniona współpraca lub strefa 
euro. Odniesienie do art. 136 umożliwiłoby państwom członkowskim należącym do strefy 
euro, o ile by sobie tego życzyły, stosowanie tego systemu na własną rękę.
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Poprawka 16
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając decyzję […] Rady z dnia 
[...] upoważniającą do podjęcia 
wzmocnionej współpracy w dziedzinie 
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych,

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli ogólnounijne zastosowanie przedmiotowego systemu do wszystkich 27 państw 
członkowskich jest niemożliwe, istnieją dwa możliwe rozwiązania, które uwzględniają 
zaangażowanie mniejszej liczby państw członkowskich: wzmocniona współpraca lub strefa 
euro. Decyzja Rady jest niezbędna w celu uzyskania upoważnienia do podjęcia wzmocnionej 
współpracy.

Poprawka 17
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 
prowadzić działalność w innych 
państwach Unii Europejskiej napotykają 
poważne przeszkody oraz zniekształcenia 
rynku wynikające z faktu istnienia 27 
zróżnicowanych systemów podatku od 
osób prawnych. Te przeszkody i 
zniekształcenia utrudniają właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
przyczyniając się do powstawania 
warunków zniechęcających do 
inwestowania w Unii. Stoją one również w 
sprzeczności z priorytetami określonymi w 
komunikacie przyjętym przez Komisję w 

skreślony
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dniu 3 marca 2010 r. zatytułowanym 
„Europa 2020” - Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu7. 
Stoją one także w sprzeczności z 
wymogami wysoce konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej.

Or. en

Poprawka 18
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 
prowadzić działalność w innych państwach 
Unii Europejskiej napotykają poważne 
przeszkody oraz zniekształcenia rynku 
wynikające z faktu istnienia 27 
zróżnicowanych systemów podatku od 
osób prawnych. Te przeszkody i 
zniekształcenia utrudniają właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
przyczyniając się do powstawania 
warunków zniechęcających do 
inwestowania w Unii. Stoją one również w 
sprzeczności z priorytetami określonymi w 
komunikacie przyjętym przez Komisję w 
dniu 3 marca 2010 r. zatytułowanym 
„Europa 2020” - Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Stoją one także w sprzeczności z 
wymogami wysoce konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej.

(1) Istnienie w UE 27 krajowych 
systemów podatku od osób prawnych jest 
zgodne z zasadą pomocniczości oraz z 
suwerennością państw członkowskich w 
dziedzinie podatków bezpośrednich, w tym 
w odniesieniu do podstawy 
opodatkowania osób prawnych i stawek 
podatku od osób prawnych. Niektóre 
przedsiębiorstwa zamierzające prowadzić 
działalność w innych państwach Unii 
Europejskiej mogą jednak napotkać
poważne przeszkody oraz zniekształcenia 
rynku wynikające z faktu istnienia 27 
zróżnicowanych systemów podatku od 
osób prawnych. Te przeszkody i 
zniekształcenia w określonych 
okolicznościach mogą utrudniać właściwe 
funkcjonowanie jednolitego rynku UE, 
przyczyniając się do powstawania 
warunków zniechęcających do 
inwestowania w Unii. Mogą one również 
stać w sprzeczności z priorytetami 
określonymi w komunikacie przyjętym 
przez Komisję w dniu 3 marca 2010 r. 
zatytułowanym „Europa 2020” - Strategia 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu7. Mogą one także stać w 
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sprzeczności z wymogami wysoce 
konkurencyjnego jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 19
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 
prowadzić działalność w innych państwach 
Unii Europejskiej napotykają poważne 
przeszkody oraz zniekształcenia rynku 
wynikające z faktu istnienia 27 
zróżnicowanych systemów podatku od 
osób prawnych. Te przeszkody i 
zniekształcenia utrudniają właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
przyczyniając się do powstawania 
warunków zniechęcających do 
inwestowania w Unii. Stoją one również w 
sprzeczności z priorytetami określonymi w 
komunikacie przyjętym przez Komisję w 
dniu 3 marca 2010 r. zatytułowanym 
„Europa 2020” - Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Stoją one także w sprzeczności z 
wymogami wysoce konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej.

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 
prowadzić działalność w innych państwach 
Unii Europejskiej napotykają poważne 
przeszkody oraz zniekształcenia rynku 
wynikające z faktu istnienia 27 
zróżnicowanych systemów podatku od 
osób prawnych. Te przeszkody i 
zniekształcenia utrudniają właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz 
nasilają konkurencję podatkową i wyścig 
ku niższym standardom, przyczyniając się 
do powstawania warunków 
zniechęcających do inwestowania w Unii. 
Stoją one również w sprzeczności z 
priorytetami określonymi w komunikacie 
przyjętym przez Komisję w dniu 3 marca 
2010 r. zatytułowanym „Europa 2020” -
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Stoją one także w 
sprzeczności z wymogami wysoce 
konkurencyjnej społecznej gospodarki 
rynkowej.

Or. pt

Poprawka 20
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W niniejszej dyrektywie określono 
całkiem nowe podejście do 
najważniejszego elementu opodatkowania 
osób prawnych, w odniesieniu do którego 
Traktat z Lizbony nie nakłada na państwa 
członkowskie obowiązku harmonizacji. 
Przed wdrożeniem niniejszej dyrektywy w 
UE należy zatem przeprowadzić dogłębną 
analizę opartą na niezależnej ocenie 
skutków. Aby lepiej móc ocenić 
praktyczny wpływ niniejszej dyrektywy na 
pobór podatków i przychody oraz na 
zwalczanie uchylania się od 
opodatkowania, oszustw podatkowych i 
podwójnego opodatkowania, w państwie 
członkowskim, które zgłosi się 
dobrowolnie, należy zrealizować projekt 
pilotażowy.

Or. en

Poprawka 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Z drugiej strony istnienie 27 różnych 
systemów podatku od osób prawnych 
oferuje przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność transgraniczną znaczne 
możliwości unikania zobowiązań 
podatkowych i uchylania się od 
opodatkowania. Taka sytuacja sprzyja 
nadmiernemu obciążaniu budżetów 
państw. Stoi ona również w sprzeczności z 
priorytetami określonymi w komunikacie 
Komisji z dnia 3 marca 2010 r. 
zatytułowanym „»Europa 2020« –
strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
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włączeniu społecznemu” i nie można jej 
pogodzić z wymogami społecznej 
gospodarki rynkowej.

Or. de

Poprawka 22
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie ze sprawozdaniem byłego 
komisarza Mario Montiego pt. „Przyszłość 
jednolitego rynku” konkurencja 
podatkowa nie wywiera negatywnego 
wpływu na wzrost na jednolitym rynku.

Or. en

Poprawka 23
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Celem polityki podatkowej musi być 
sprzyjanie europejskiej konkurencyjności 
i obniżanie kosztów dla europejskich 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich.

Or. en

Poprawka 24
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Budżety krajowe stoją w obliczu 
coraz poważniejszych konsekwencji 
rujnującej konkurencji podatkowej 
między państwami członkowskimi UE. 
Nadmierne zadłużenie państw jest jedną z 
głównych przyczyn obecnego kryzysu 
gospodarczego i finansowego. Z tego 
względu wprowadzenie niższego poziomu 
opodatkowania podatkiem od osób 
prawnych wynoszącego 25% jest zarówno 
obiektywnie uzasadnione, jak i właściwe. 
Tego rodzaju działanie byłoby zgodne z 
zasadą pomocniczości, ponieważ nie 
naruszałoby przysługującej państwom 
członkowskim swobody ustalania 
wysokości podatków.

Or. de

Poprawka 25
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Pogłębiona współpraca między 
organami podatkowymi może prowadzić 
do znacznego zmniejszenia kosztów i 
obciążeń administracyjnych dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
transgraniczną w UE.

Or. en

Poprawka 26
Diogo Feio
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Mając na uwadze znaczenie małych i 
średnich przedsiębiorstw w europejskim 
sektorze przedsiębiorstw oraz ich 
kluczową rolę, należy przeprowadzić 
ocenę skutków, która rzuci światło na 
wartość dodaną niniejszej dyrektywy dla 
MŚP oraz na przeszkody, jakie im stworzy. 
W razie potrzeby niniejszą dyrektywę 
należy uzupełnić nowymi wnioskami.

Or. pt

Poprawka 27
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przeszkody podatkowe utrudniające 
prowadzenie transgranicznej działalności 
gospodarczej są szczególnie uciążliwe dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, które
zazwyczaj nie posiadają wystarczających 
zasobów, aby poradzić sobie z 
niewydolnością rynku.

(2) Przeszkody podatkowe mogą być
szczególnie uciążliwe dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP)
prowadzących transgraniczną działalność 
gospodarczą, gdyż MŚP zazwyczaj nie 
posiadają wystarczających zasobów, aby 
poradzić sobie z niewydolnością rynku.

Or. en

Poprawka 28
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przeszkody podatkowe utrudniające (2) Przeszkody podatkowe utrudniające 
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prowadzenie transgranicznej działalności 
gospodarczej są szczególnie uciążliwe dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zazwyczaj nie posiadają wystarczających 
zasobów, aby poradzić sobie z 
niewydolnością rynku.

prowadzenie transgranicznej działalności 
gospodarczej mogą wpływać na małe i 
średnie przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 29
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy zachęcać do uczciwej 
konkurencji w zakresie stawek 
podatkowych zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na szczeblu 
regionalnym w odniesieniu do regionów 
dysponujących uprawnieniami fiskalnymi 
i legislacyjnymi.

Or. en

Poprawka 30
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Sieć umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania między państwami 
członkowskimi nie zapewnia właściwego 
rozwiązania. Istniejące przepisy Unii 
regulujące kwestie podatku od osób 
prawnych zapewniają rozwiązanie tylko 
niewielkiej liczby konkretnych problemów.

(3) Sieć umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania między państwami 
członkowskimi jest krokiem we właściwym 
kierunku, lecz należy zwiększyć wysiłki w
celu skutecznego zwalczania podwójnego 
opodatkowania. Zgodnie z 
postanowieniami Traktatu z Lizbony
istniejące przepisy Unii regulujące kwestie 
podatku od osób prawnych zapewniają 
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rozwiązanie tylko niewielkiej liczby 
konkretnych problemów, ponieważ Unia, 
w odróżnieniu od państw członkowskich, 
nie ma szeroko zakrojonych uprawnień w 
dziedzinie podatków bezpośrednich 
ogółem, a zwłaszcza w odniesieniu do 
podstawy opodatkowania osób prawnych i 
stawek podatku od osób prawnych.

Or. en

Poprawka 31
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Konkurencja podatkowa zmusza 
rządy do kontrolowania wydatków. 
Wprowadzenie ogólnounijnej dobrowolnej 
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych nie 
powinno jednak wpływać na konkurencję 
podatkową, ponieważ ten system nie 
obejmuje harmonizacji stawek 
podatkowych.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do przedsiębiorstw wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób 
prawnych musi mieć charakter dobrowolny. System obowiązkowy doprowadzi do 
podwyższenia kosztów zwłaszcza dla MŚP i w związku z tym nie przyczyni się do zwiększenia 
wzrostu i konkurencyjności na rynku europejskim. Za cenne uznaje się ponadto istnienie 
konkurencyjnych systemów oraz konkurencję instytucjonalną. Nie zaleca się wprowadzać 
obowiązkowego systemu, dopóki nie nabędzie się doświadczenia praktycznego, a wpływ 
systemu nie będzie znany. 

Poprawka 32
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) System umożliwiający 
przedsiębiorstwom traktowanie Unii jako 
jednolitego rynku w kontekście podatku od 
osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 
przedsiębiorstwom będącym rezydentami 
w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 
celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 
konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej. 
Najlepszym sposobem stworzenia takiego 
systemu byłoby zapewnienie grupom
przedsiębiorstw podlegających 
opodatkowaniu w więcej niż jednym 
państwie członkowskim możliwości 
rozliczania swoich zobowiązań 
podatkowych w Unii według jednego 
zbioru przepisów regulujących sposób 
obliczania podstawy opodatkowania oraz 
utrzymywania kontaktów z jedną 
administracją podatkową („punkt 
kompleksowej obsługi”). Możliwość 
stosowania tych przepisów należy również 
zapewnić podmiotom podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w Unii, które nie wchodzą w 
skład grupy.

(4) System umożliwiający 
przedsiębiorstwom traktowanie Unii jako 
jednolitego rynku w kontekście podatku od 
osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 
przedsiębiorstwom będącym rezydentami 
w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 
celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 
konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej.
Najlepszym i najsprawiedliwszym 
sposobem stworzenia takiego systemu 
byłoby zobowiązanie przedsiębiorstw i 
grup przedsiębiorstw podlegających 
opodatkowaniu w więcej niż jednym 
państwie członkowskim do przestrzegania 
jednego zbioru przepisów regulujących 
sposób obliczania podstawy 
opodatkowania oraz umożliwienie im 
utrzymywania kontaktów z jedną 
administracją podatkową („punkt 
kompleksowej obsługi”).

Or. fr

Poprawka 33
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) System umożliwiający 
przedsiębiorstwom traktowanie Unii jako 
jednolitego rynku w kontekście podatku od 

(4) System umożliwiający 
zainteresowanym przedsiębiorstwom 
traktowanie Unii jako jednolitego rynku w 
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osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 
przedsiębiorstwom będącym rezydentami 
w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 
celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 
konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej. 
Najlepszym sposobem stworzenia takiego 
systemu byłoby zapewnienie grupom 
przedsiębiorstw podlegających 
opodatkowaniu w więcej niż jednym 
państwie członkowskim możliwości 
rozliczania swoich zobowiązań 
podatkowych w Unii według jednego 
zbioru przepisów regulujących sposób 
obliczania podstawy opodatkowania oraz 
utrzymywania kontaktów z jedną 
administracją podatkową („punkt 
kompleksowej obsługi”). Możliwość 
stosowania tych przepisów należy również 
zapewnić podmiotom podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w Unii, które nie wchodzą w 
skład grupy.

kontekście podatku od osób prawnych 
może ułatwić prowadzenie transgranicznej 
działalności przedsiębiorstwom będącym 
rezydentami w Unii oraz przyczynić się do 
realizacji celu, jakim jest uczynienie Unii 
bardziej konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej. 
Najlepszym sposobem stworzenia takiego 
systemu byłoby zapewnienie 
zainteresowanym grupom przedsiębiorstw 
podlegających opodatkowaniu w więcej 
niż jednym państwie członkowskim 
możliwości rozliczania swoich zobowiązań 
podatkowych w Unii według jednego 
zbioru przepisów regulujących sposób 
obliczania podstawy opodatkowania oraz 
utrzymywania kontaktów z jedną 
administracją podatkową („punkt 
kompleksowej obsługi”). Możliwość 
stosowania tych przepisów należy również 
zapewnić zainteresowanym podmiotom 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
od osób prawnych w Unii, które nie 
wchodzą w skład grupy.

Or. en

Poprawka 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) System umożliwiający 
przedsiębiorstwom traktowanie Unii jako 
jednolitego rynku w kontekście podatku od 
osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 
przedsiębiorstwom będącym rezydentami 
w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 
celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 
konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej. 
Najlepszym sposobem stworzenia takiego 

(4) System, w ramach którego 
przedsiębiorstwa traktowałyby Unię jako 
jednolity rynek w kontekście podatku od 
osób prawnych, ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 
przedsiębiorstwom będącym rezydentami 
w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 
celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 
konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej. 
Najlepszym sposobem stworzenia takiego 
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systemu byłoby zapewnienie grupom
przedsiębiorstw podlegających 
opodatkowaniu w więcej niż jednym 
państwie członkowskim możliwości 
rozliczania swoich zobowiązań 
podatkowych w Unii według jednego 
zbioru przepisów regulujących sposób 
obliczania podstawy opodatkowania oraz 
utrzymywania kontaktów z jedną 
administracją podatkową („punkt 
kompleksowej obsługi”). Możliwość 
stosowania tych przepisów należy również 
zapewnić podmiotom podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w Unii, które nie wchodzą w 
skład grupy.

systemu byłoby zobowiązanie grup
przedsiębiorstw podlegających 
opodatkowaniu w więcej niż jednym 
państwie członkowskim do rozliczania 
swoich zobowiązań podatkowych w Unii 
według jednego zbioru przepisów 
regulujących sposób obliczania podstawy 
opodatkowania oraz do utrzymywania 
kontaktów z jedną administracją 
podatkową („punkt kompleksowej 
obsługi”). Możliwość stosowania tych 
przepisów należy również zapewnić 
podmiotom podlegającym opodatkowaniu 
podatkiem od osób prawnych w Unii, które 
nie wchodzą w skład grupy.

Or. de

Poprawka 35
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) System umożliwiający 
przedsiębiorstwom traktowanie Unii jako 
jednolitego rynku w kontekście podatku od 
osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 
przedsiębiorstwom będącym rezydentami 
w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 
celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 
konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej. 
Najlepszym sposobem stworzenia takiego 
systemu byłoby zapewnienie grupom 
przedsiębiorstw podlegających 
opodatkowaniu w więcej niż jednym 
państwie członkowskim możliwości 
rozliczania swoich zobowiązań 
podatkowych w Unii według jednego 
zbioru przepisów regulujących sposób 
obliczania podstawy opodatkowania oraz 

(4) Opcjonalny system umożliwiający 
przedsiębiorstwom traktowanie Unii jako 
jednolitego rynku w kontekście podatku od 
osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 
przedsiębiorstwom będącym rezydentami 
w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 
celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 
konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej. 
Najlepszym sposobem stworzenia takiego 
systemu byłoby zapewnienie grupom 
przedsiębiorstw podlegających 
opodatkowaniu w więcej niż jednym 
państwie członkowskim możliwości 
wyboru rozliczania swoich zobowiązań 
podatkowych w Unii według jednego 
zbioru przepisów regulujących sposób 
obliczania podstawy opodatkowania oraz 
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utrzymywania kontaktów z jedną 
administracją podatkową („punkt 
kompleksowej obsługi”). Możliwość 
stosowania tych przepisów należy również 
zapewnić podmiotom podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w Unii, które nie wchodzą w 
skład grupy.

utrzymywania kontaktów z jedną 
administracją podatkową („punkt 
kompleksowej obsługi”). Możliwość 
stosowania tych przepisów należy również 
zapewnić podmiotom podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w Unii, które nie wchodzą w 
skład grupy.

Or. en

Poprawka 36
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Szeroka podstawa opodatkowania, 
konsolidacja i swoboda decyzyjna państw 
członkowskich w odniesieniu do ich 
krajowych stawek opodatkowania 
podatkiem od osób prawnych powoduje, 
że zaproponowany system podatkowy jest 
wykonalny, pod warunkiem że będzie 
opcjonalny dla wszystkich państw 
członkowskich UE oraz dla wszystkich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w Unii. Opcjonalna wspólna
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
powinna mieć zatem zastosowanie 
wyłącznie do tych państw członkowskich, 
które dobrowolnie zdecydują się na 
wdrożenie niniejszej dyrektywy, oraz do 
tych przedsiębiorstw prowadzących 
działalność transgraniczną, które same 
wybrałyby taki system podatkowy.

Or. en

Poprawka 37
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) nie musi wpływać na 
swobodę państw członkowskich w zakresie 
ustalania swoich krajowych stawek 
podatku od osób prawnych.

skreślony

Or. fr

Poprawka 38
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) nie musi wpływać na 
swobodę państw członkowskich w zakresie 
ustalania swoich krajowych stawek 
podatku od osób prawnych.

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania jakichkolwiek przeszkód 
utrudniających funkcjonowanie 
jednolitego rynku, lecz dopuszczają i 
pobudzają konkurencję podatkową, 
koniecznie należy wszcząć proces 
harmonizacji stawek podatkowych, który 
rozpocząłby się od ustalenia najniższych i 
najwyższych stawek oraz zakończyłby się 
ustaleniem jednolitej stawki na szczeblu 
Unii Europejskiej. 

Or. pt

Poprawka 39
Ivo Strejček
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) nie musi wpływać na 
swobodę państw członkowskich w zakresie 
ustalania swoich krajowych stawek 
podatku od osób prawnych.

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (opcjonalna
wspólna skonsolidowana podstawa 
opodatkowania osób prawnych) nie musi 
wpływać na suwerenność państw 
członkowskich w zakresie ustalania swoich 
krajowych stawek podatkowych, w 
szczególności stawek podatku od osób 
prawnych.

Or. en

Poprawka 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) nie musi wpływać na 
swobodę państw członkowskich w zakresie 
ustalania swoich krajowych stawek 
podatku od osób prawnych.

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) nie musi zasadniczo
wpływać na swobodę państw 
członkowskich w zakresie ustalania swoich 
krajowych stawek podatku od osób 
prawnych, pod warunkiem że minimalne 
stawki opodatkowania ustalone na 
szczeblu Unii nie są zaniżone.

Or. de

Poprawka 41
Iliana Ivanova
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) nie musi wpływać na 
swobodę państw członkowskich w zakresie 
ustalania swoich krajowych stawek 
podatku od osób prawnych.

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe sprzyjają konkurencyjności 
UE jako całości, przedmiotowy system 
(wspólna skonsolidowana podstawa 
opodatkowania osób prawnych) nie 
powinien wpływać na swobodę państw 
członkowskich w zakresie ustalania swoich 
krajowych stawek podatku od osób 
prawnych.

Or. en

Poprawka 42
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) nie musi wpływać na 
swobodę państw członkowskich w zakresie 
ustalania swoich krajowych stawek 
podatku od osób prawnych.

(5) Zważywszy, że zróżnicowane stawki 
podatkowe nie przyczyniają się do 
powstawania takich samych przeszkód, 
przedmiotowy system (wspólna podstawa 
opodatkowania osób prawnych) nie musi 
wpływać na swobodę państw 
członkowskich w zakresie ustalania swoich 
krajowych stawek podatku od osób 
prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych miałoby 
bardzo negatywny wpływ na budżety krajowe wielu państw członkowskich ze względu na 
konsolidację dochodów i strat. W świetle kryzysu gospodarczego i konsolidacji finansów 
publicznych powinno się unikać wprowadzania instrumentów zmniejszających dochody 
publiczne. Zamiast tego, aby ograniczyć biurokrację i poprawić otoczenie prawne dla 
przedsiębiorstw europejskich, należy zastanowić się nad wprowadzeniem wspólnej podstawy 
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opodatkowania osób prawnych (bez konsolidacji).

Poprawka 43
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
pierwszego kroku w kierunku 
harmonizacji stawek podatku od osób 
prawnych w państwach członkowskich.
Jeżeli po przeprowadzeniu oceny 
niniejszej dyrektywy okaże się jednak, że 
pewien stopień harmonizacji pomyślnie 
wpłynie na gospodarczą wydajność, 
skuteczność i sprawiedliwość 
opodatkowania podatkiem od osób 
prawnych, wówczas należy ograniczyć się 
do określenia odpowiedniego 
minimalnego poziomu.

Or. en

Poprawka 44
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Celem wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
powinno być stymulowanie wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy poprzez 
ograniczenie kosztów administracyjnych, 
zmniejszenie biurokracji, zlikwidowanie 
podwójnego opodatkowania i usunięcie 
luk prawnych umożliwiających uchylanie 
się od opodatkowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw w UE. System ten nie 
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powinien wywierać strukturalnego 
nacisku na obniżenie stawek 
opodatkowania przedsiębiorstw ani 
przychodów w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 45
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
pierwszego kroku w kierunku 
harmonizacji stawek podatku od osób 
prawnych w państwach członkowskich. 
Każde państwo członkowskie zastrzega 
sobie niezawisłe prawo do określania 
własnych stawek podatku od osób 
prawnych.

Or. en

Poprawka 46
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Wspólną skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania osób prawnych należy 
postrzegać w kontekście globalnym. Nowy 
system należy dokładnie skoordynować z 
zawartymi porozumieniami oraz z 
zasadami obowiązującymi na szczeblu 
międzynarodowym. Należy w pełni 
uwzględnić wpływ tego systemu na 
globalną działalność przedsiębiorstw UE.
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Or. en

Poprawka 47
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Istotnym elementem tego systemu jest 
konsolidacja, ponieważ wyłącznie w ten 
sposób można wyeliminować główne 
przeszkody podatkowe, z którymi borykają 
się przedsiębiorstwa w Unii. Konsolidacja 
pozwala wyeliminować formalności 
związane z cenami transferowymi oraz 
podwójne opodatkowanie podmiotów 
należących do grupy. Straty ponoszone 
przez podatników podlegałyby przy tym 
automatycznej kompensacji z zyskami 
wypracowanymi przez innych członków tej 
samej grupy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych miałoby 
bardzo negatywny wpływ na budżety krajowe wielu państw członkowskich ze względu na 
konsolidację dochodów i strat. W świetle kryzysu gospodarczego i konsolidacji finansów 
publicznych powinno się unikać wprowadzania instrumentów zmniejszających dochody 
publiczne. Zamiast tego, aby ograniczyć biurokrację i poprawić otoczenie prawne dla 
przedsiębiorstw europejskich, należy zastanowić się nad wprowadzeniem wspólnej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (bez konsolidacji).

Poprawka 48
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Istotnym elementem tego systemu jest (6) Istotnym elementem tego systemu jest 
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konsolidacja, ponieważ wyłącznie w ten 
sposób można wyeliminować główne 
przeszkody podatkowe, z którymi borykają 
się przedsiębiorstwa w Unii. Konsolidacja 
pozwala wyeliminować formalności 
związane z cenami transferowymi oraz 
podwójne opodatkowanie podmiotów 
należących do grupy. Straty ponoszone 
przez podatników podlegałyby przy tym 
automatycznej kompensacji z zyskami 
wypracowanymi przez innych członków tej 
samej grupy.

konsolidacja, ponieważ wyłącznie w ten 
sposób można wyeliminować główne 
przeszkody podatkowe, z którymi borykają 
się przedsiębiorstwa w Unii. Konsolidacja 
pozwala wyeliminować formalności 
związane z cenami transferowymi oraz 
podwójne opodatkowanie podmiotów 
należących do grupy. Straty ponoszone 
przez podatników podlegałyby przy tym 
automatycznej kompensacji z zyskami 
wypracowanymi przez innych członków tej 
samej grupy. Ze względu na mechanizm 
konsolidacji wdrożenie wspólnej
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych może mieć jednak 
negatywny wpływ na przychody z 
podatków w niektórych państwach 
członkowskich. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zdecydować, czy 
chciałyby stosować przepisy niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 49
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Istotnym elementem tego systemu jest 
konsolidacja, ponieważ wyłącznie w ten 
sposób można wyeliminować główne 
przeszkody podatkowe, z którymi borykają 
się przedsiębiorstwa w Unii. Konsolidacja 
pozwala wyeliminować formalności 
związane z cenami transferowymi oraz 
podwójne opodatkowanie podmiotów 
należących do grupy. Straty ponoszone 
przez podatników podlegałyby przy tym 
automatycznej kompensacji z zyskami 
wypracowanymi przez innych członków tej 
samej grupy.

(6) Istotnym elementem tego systemu jest 
konsolidacja, ponieważ wyłącznie w ten 
sposób można wyeliminować główne 
przeszkody podatkowe, z którymi borykają 
się przedsiębiorstwa w Unii. Konsolidacja 
pozwala wyeliminować formalności 
związane z cenami transferowymi oraz 
podwójne opodatkowanie podmiotów 
należących do grupy. Straty ponoszone 
przez podatników podlegałyby przy tym 
automatycznej kompensacji z zyskami 
wypracowanymi przez innych członków tej 
samej grupy. Wprowadzenie wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 



PE478.376v01-00 24/246 AM\885627PL.doc

PL

osób prawnych nie jest jednak działaniem 
neutralnym pod względem podatkowym. 
Zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną 
przez Komisję Europejską unijna 
podstawa opodatkowania podlegająca 
wspólnej skonsolidowanej podstawie 
opodatkowania osób prawnych zmniejszy 
się o 2,7%.

Or. en

Poprawka 50
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Istotnym elementem tego systemu jest 
konsolidacja, ponieważ wyłącznie w ten 
sposób można wyeliminować główne 
przeszkody podatkowe, z którymi borykają 
się przedsiębiorstwa w Unii. Konsolidacja 
pozwala wyeliminować formalności 
związane z cenami transferowymi oraz 
podwójne opodatkowanie podmiotów 
należących do grupy. Straty ponoszone 
przez podatników podlegałyby przy tym 
automatycznej kompensacji z zyskami 
wypracowanymi przez innych członków tej 
samej grupy.

(6) Istotnym elementem tego systemu jest 
konsolidacja, ponieważ wyłącznie w ten 
sposób można wyeliminować główne 
przeszkody podatkowe, z którymi borykają 
się przedsiębiorstwa w Unii należące do tej 
samej grupy, które prowadzą działalność 
transgraniczną. Konsolidacja pozwala 
wyeliminować formalności związane z 
cenami transferowymi oraz podwójne 
opodatkowanie podmiotów należących do 
grupy. Straty ponoszone przez podatników 
podlegałyby przy tym automatycznej 
kompensacji z zyskami wypracowanymi 
przez innych członków tej samej grupy.

Or. en

Poprawka 51
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W przypadku konsolidacji konieczne 
jest istnienie przepisów regulujących 
podział wyniku finansowego między 
państwami członkowskimi, w których 
członkowie grupy mają swoją siedzibę. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych miałoby 
bardzo negatywny wpływ na budżety krajowe wielu państw członkowskich ze względu na 
konsolidację dochodów i strat. W świetle kryzysu gospodarczego i konsolidacji finansów 
publicznych powinno się unikać wprowadzania instrumentów zmniejszających dochody 
publiczne. Zamiast tego, aby ograniczyć biurokrację i poprawić otoczenie prawne dla 
przedsiębiorstw europejskich, należy zastanowić się nad wprowadzeniem wspólnej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (bez konsolidacji).

Poprawka 52
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Należy przeprowadzić i właściwie 
przeanalizować ocenę wpływu 
gospodarczego nowych przepisów, o 
których mowa, na systemy zarządzania 
organów lokalnych, a w szczególności 
ocenę dodatkowych kosztów, które mogą 
powstać dla tych organów. Analiza ta 
powinna zostać przeprowadzona także w 
odniesieniu do metody stosowanej w celu 
obliczenia ponownego podziału podstawy 
opodatkowania.

Or. pt
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Poprawka 53
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ głównym celem 
wspomnianego systemu jest zaspokojenie 
potrzeb przedsiębiorstw działających w 
więcej niż jednym państwie, powinien on 
mieć charakter systemu opcjonalnego, 
uzupełniającego istniejące krajowe 
systemy podatku od osób prawnych. 

skreślony

Or. fr

Poprawka 54
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ głównym celem 
wspomnianego systemu jest zaspokojenie 
potrzeb przedsiębiorstw działających w 
więcej niż jednym państwie, powinien on 
mieć charakter systemu opcjonalnego, 
uzupełniającego istniejące krajowe 
systemy podatku od osób prawnych.

(8) Ponieważ dyskutowanie o 
harmonizacji podatkowej ma sens jedynie 
pod warunkiem, że harmonizacja obejmie 
całą Unię Europejską, system ten będzie 
musiał mieć charakter obowiązkowy oraz 
będzie musiał mieć zastosowanie do 
wszystkich państw członkowskich i 
przedsiębiorstw. 

Or. pt

Poprawka 55
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ głównym celem 
wspomnianego systemu jest zaspokojenie 
potrzeb przedsiębiorstw działających w 
więcej niż jednym państwie, powinien on 
mieć charakter systemu opcjonalnego, 
uzupełniającego istniejące krajowe 
systemy podatku od osób prawnych. 

(8) Ponieważ głównym celem 
wspomnianego systemu jest zaspokojenie 
potrzeb przedsiębiorstw działających w 
więcej niż jednym państwie, powinien on 
mieć charakter systemu opcjonalnego, 
uzupełniającego istniejące krajowe 
systemy podatku od osób prawnych. 
Podczas przeglądu niniejszej dyrektywy 
szczególną uwagę należy jednak zwrócić 
na wprowadzenie obowiązkowego systemu 
wspólnej podstawy opodatkowania osób 
prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowy charakter wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 
przyczyniłby się do ograniczenia biurokracji i zapobiegania oszustwom podatkowym. Jednak 
przed nadaniem mu obowiązkowego charakteru koniecznie należy ocenić funkcjonowanie 
wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i jej wpływ na przedsiębiorstwa 
europejskie.

Poprawka 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ głównym celem 
wspomnianego systemu jest zaspokojenie 
potrzeb przedsiębiorstw działających w 
więcej niż jednym państwie, powinien on 
mieć charakter systemu opcjonalnego, 
uzupełniającego istniejące krajowe 
systemy podatku od osób prawnych. 

(8) Ponieważ celem wspomnianego 
systemu jest zaspokojenie potrzeb 
przedsiębiorstw działających w więcej niż 
jednym państwie oraz skuteczniejsze 
zapobieganie uchylaniu się od 
opodatkowania i unikaniu 
opodatkowania, powinien on mieć 
charakter systemu obowiązkowego, 
zastępującego istniejące krajowe systemy 
podatku od osób prawnych mające 
zastosowanie do przedsiębiorstw, o 
których mowa. 
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Or. de

Poprawka 57
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ głównym celem 
wspomnianego systemu jest zaspokojenie 
potrzeb przedsiębiorstw działających w 
więcej niż jednym państwie, powinien on 
mieć charakter systemu opcjonalnego,
uzupełniającego istniejące krajowe 
systemy podatku od osób prawnych. 

(8) Ponieważ głównym celem 
wspomnianego systemu jest zaspokojenie 
potrzeb przedsiębiorstw działających w 
więcej niż jednym państwie, powinien on 
mieć charakter systemu opcjonalnego 
mającego zastosowanie zarówno do 
przedsiębiorstw, jak i do państw 
członkowskich UE i uzupełniającego 
istniejące krajowe systemy podatku od 
osób prawnych.

Or. en

Poprawka 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Podkreśla jednak, że wiele państw 
członkowskich znajduje się obecnie w 
trudnej sytuacji budżetowej oraz że 
przepisy ustanawiające szerszą podstawę 
opodatkowania od tej obecnie 
obowiązującej mogą mieć dalszy 
negatywny wpływ na budżety tych państw. 
Na tej podstawie Komisja proponuje 
ewentualny „pakiet rekompensacyjny”, 
zgodnie z którym przepisy tymczasowe 
zostałyby wprowadzone w tych państwach 
członkowskich, w których wprowadzenie 
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
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opodatkowania osób prawnych 
spowodowałoby spadek dochodów 
podatkowych (państwa, które „tracą” w 
związku z wprowadzeniem tej podstawy 
opodatkowania), co zapewniłoby 
rekompensatę spadku dochodów.

Or. hu

Poprawka 59
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) System ten (wspólna skonsolidowana 
podstawa opodatkowania osób prawnych) 
powinien obejmować zbiór wspólnych 
przepisów dotyczących obliczania 
podstawy opodatkowania przedsiębiorstw, 
nie naruszając przepisów określonych w 
dyrektywach Rady 78/660/EWG i 
83/349/EWG oraz rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1606/2002/WE.

(9) System ten (opcjonalna wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) powinien obejmować 
zbiór wspólnych przepisów dotyczących 
obliczania podstawy opodatkowania 
przedsiębiorstw, nie naruszając przepisów 
określonych w dyrektywach Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady 1606/2002/WE.

Or. en

Poprawka 60
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) System ten (wspólna skonsolidowana 
podstawa opodatkowania osób prawnych) 
powinien obejmować zbiór wspólnych 
przepisów dotyczących obliczania 
podstawy opodatkowania przedsiębiorstw, 
nie naruszając przepisów określonych w 

(9) System ten (wspólna podstawa 
opodatkowania osób prawnych) powinien 
obejmować zbiór wspólnych przepisów 
dotyczących obliczania podstawy 
opodatkowania przedsiębiorstw, nie 
naruszając przepisów określonych w 
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dyrektywach Rady 78/660/EWG i 
83/349/EWG oraz rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1606/2002/WE.

dyrektywach Rady 78/660/EWG i 
83/349/EWG oraz rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1606/2002/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych miałoby 
bardzo negatywny wpływ na budżety krajowe wielu państw członkowskich ze względu na 
konsolidację dochodów i strat. W świetle kryzysu gospodarczego i konsolidacji finansów 
publicznych powinno się unikać wprowadzania instrumentów zmniejszających dochody 
publiczne. Zamiast tego, aby ograniczyć biurokrację i poprawić otoczenie prawne dla 
przedsiębiorstw europejskich, należy zastanowić się nad wprowadzeniem wspólnej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (bez konsolidacji).

Poprawka 61
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W takim zakresie, w jakim stosowanie 
opcjonalnej wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
mogłoby negatywnie wpłynąć na dochody 
z podatków władz regionalnych lub 
lokalnych, państwa członkowskie muszą 
zachować prawo do podejmowania 
działań mających na celu poprawę tej 
sytuacji w sposób zgodny z ich przepisami 
i ustawodawstwami podatkowymi 
obowiązującymi na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Niniejsza 
dyrektywa w żaden sposób nie powinna 
naruszać suwerenności państw 
członkowskich i, w stosownych 
przypadkach, organów regionalnych lub 
lokalnych w dziedzinie opodatkowania 
bezpośredniego, zwłaszcza w odniesieniu 
do podstawy opodatkowania osób 
prawnych i stawek podatku od osób 
prawnych.
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Or. en

Poprawka 62
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Systemowi obliczania ponownego 
podziału podstawy opodatkowania 
powinna towarzyszyć analiza obejmująca 
różne metody, które można by zastosować, 
oraz metodę obliczania poszczególnych 
wskaźników, które mają zostać 
uwzględnione.

Or. pt

Poprawka 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zwolnieniu z opodatkowania 
powinny podlegać dochody z dywidend, 
przychody ze zbycia posiadanych udziałów 
(akcji) w przedsiębiorstwie spoza grupy 
oraz zyski zagranicznych zakładów. 
Przyznając ulgi z tytuł podwójnego 
opodatkowania, większość państw 
członkowskich zwalnia z opodatkowania 
dywidendy oraz przychody ze zbycia 
udziałów (akcji), unikając w ten sposób 
konieczności obliczania przysługującej 
podatnikowi kwoty odliczenia z tytułu 
podatku zapłaconego za granicą, w 
szczególności w przypadku gdy obliczając 
przysługujące odliczenia, należy 
uwzględnić kwotę podatku od osób 

skreślony
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prawnych zapłaconą przez 
przedsiębiorstwo wypłacające dywidendę. 
Zwolnienie dochodów uzyskanych za 
granicą tak samo spełnia wymóg 
uproszczenia systemu.

Or. de

Poprawka 64
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zwolnieniu z opodatkowania 
powinny podlegać dochody z dywidend, 
przychody ze zbycia posiadanych udziałów 
(akcji) w przedsiębiorstwie spoza grupy 
oraz zyski zagranicznych zakładów. 
Przyznając ulgi z tytuł podwójnego 
opodatkowania, większość państw 
członkowskich zwalnia z opodatkowania 
dywidendy oraz przychody ze zbycia 
udziałów (akcji), unikając w ten sposób 
konieczności obliczania przysługującej 
podatnikowi kwoty odliczenia z tytułu 
podatku zapłaconego za granicą, w 
szczególności w przypadku gdy obliczając 
przysługujące odliczenia, należy 
uwzględnić kwotę podatku od osób 
prawnych zapłaconą przez 
przedsiębiorstwo wypłacające dywidendę. 
Zwolnienie dochodów uzyskanych za 
granicą tak samo spełnia wymóg 
uproszczenia systemu.

skreślony

Or. pt

Poprawka 65
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dochody z tytułu odsetek i opłat 
licencyjnych powinny podlegać 
opodatkowaniu z możliwością odliczenia 
zapłaconego podatku u źródła od takich 
należności. Inaczej niż w przypadku 
dywidendy nie ma trudności z obliczeniem 
wysokości takiego odliczenia.

(12) Dochody z tytułu odsetek i opłat 
licencyjnych, dywidend, przychodów ze 
sprzedaży udziałów w spółce nienależącej 
do grupy oraz zyski wypracowane przez 
zakłady z siedzibą za granicą powinny 
podlegać opodatkowaniu z możliwością 
odliczenia zapłaconego podatku u źródła 
od takich należności.

Or. de

Poprawka 66
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dochody z tytułu odsetek i opłat 
licencyjnych powinny podlegać 
opodatkowaniu z możliwością odliczenia 
zapłaconego podatku u źródła od takich 
należności. Inaczej niż w przypadku 
dywidendy nie ma trudności z obliczeniem 
wysokości takiego odliczenia.

(12) Dochody z tytułu odsetek i opłat 
licencyjnych powinny podlegać 
opodatkowaniu z możliwością odliczenia 
zapłaconego podatku u źródła od takich 
należności.

Or. pt

Poprawka 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przychody podlegające 
opodatkowaniu powinny ulegać 

(13) Przychody podlegające 
opodatkowaniu powinny ulegać 
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pomniejszeniu o koszty związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz o pewne inne pozycje. Podlegające 
odliczeniu koszty związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
powinny standardowo obejmować 
wszystkie koszty związane ze sprzedażą 
oraz koszty związane z osiągnięciem, 
zachowaniem i zabezpieczeniem dochodu. 
Możliwością odliczenia należy objąć 
koszty działalności badawczo-rozwojowej 
oraz koszty poniesione w celu pozyskania 
kapitału własnego lub obcego na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
Należy również stworzyć wykaz wydatków 
niepodlegających odliczeniu.

pomniejszeniu o koszty związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz o pewne inne pozycje. Podlegające 
odliczeniu koszty związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
powinny standardowo obejmować 
wszystkie koszty związane ze sprzedażą 
oraz koszty związane z osiągnięciem, 
zachowaniem i zabezpieczeniem dochodu. 
Możliwością odliczenia należy objąć 
koszty działalności badawczo-rozwojowej,
pod warunkiem że zaoszczędzone 
pieniądze będą przeznaczane na 
pozyskiwanie lub wytwarzanie dóbr 
ekonomicznych, oraz koszty poniesione w 
celu pozyskania kapitału własnego lub 
obcego na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej. Należy również 
stworzyć wykaz wydatków 
niepodlegających odliczeniu.

Or. de

Poprawka 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zezwolić podatnikom na 
nieograniczone w czasie przenoszenie strat 
na kolejne okresy, nie należy natomiast 
zezwalać na przenoszenie strat na 
uprzednie okresy. Ponieważ możliwość 
przenoszenia strat na kolejne okresy ma na 
celu zapewnić zapłatę przez podatnika 
podatku od swoich rzeczywistych 
dochodów, nie ma powodu, aby określać 
maksymalny okres przenoszenia strat. 
Przenoszenie strat na uprzednie okresy 
stanowi w praktyce państw członkowskich 
względnie rzadkie zjawisko i prowadzi do 
powstawania nadmiernej złożoności.

(15) Należy zezwolić podatnikom na 
przenoszenie strat na okres wynoszący 
maksymalnie do siedmiu lat, nie należy 
natomiast zezwalać na przenoszenie strat 
na uprzednie okresy. Możliwość odliczenia 
przeniesionych strat powinna być 
ograniczona do ustalonego odsetka 
rocznego dochodu. Ponieważ możliwość 
przenoszenia strat na kolejne okresy ma na 
celu zapewnić zapłatę przez podatnika 
podatku od swoich rzeczywistych 
dochodów, a także zwiększyć spójność i 
możliwość obliczania dochodu państwa z 
opodatkowania osób prawnych oraz 
zapobiec uchylaniu się od opodatkowania 
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i oszustwom podatkowym wynikającym z 
kompensowania podatku dochodami z 
zakładów i filii w państwach trzecich, 
należy ustalić limit czasu i minimalną 
stawkę opodatkowania. Przenoszenie strat 
na uprzednie okresy stanowi w praktyce 
państw członkowskich względnie rzadkie 
zjawisko i prowadzi do powstawania 
nadmiernej złożoności.

Or. de

Poprawka 69
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zezwolić podatnikom na 
nieograniczone w czasie przenoszenie strat 
na kolejne okresy, nie należy natomiast 
zezwalać na przenoszenie strat na 
uprzednie okresy. Ponieważ możliwość 
przenoszenia strat na kolejne okresy ma 
na celu zapewnić zapłatę przez podatnika 
podatku od swoich rzeczywistych 
dochodów, nie ma powodu, aby określać 
maksymalny okres przenoszenia strat.
Przenoszenie strat na uprzednie okresy 
stanowi w praktyce państw członkowskich 
względnie rzadkie zjawisko i prowadzi do 
powstawania nadmiernej złożoności.

(15) Należy zezwolić podatnikom na 
przenoszenie strat na okres pięciu lat, nie 
należy natomiast zezwalać na przenoszenie 
strat na uprzednie okresy. Przenoszenie 
strat na uprzednie okresy stanowi w 
praktyce państw członkowskich względnie 
rzadkie zjawisko i prowadzi do 
powstawania nadmiernej złożoności. Nie 
powinno zezwalać się na przenoszenie 
strat powstałych przed wejściem w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 70
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zezwolić podatnikom na 
nieograniczone w czasie przenoszenie strat 
na kolejne okresy, nie należy natomiast 
zezwalać na przenoszenie strat na 
uprzednie okresy. Ponieważ możliwość 
przenoszenia strat na kolejne okresy ma 
na celu zapewnić zapłatę przez podatnika 
podatku od swoich rzeczywistych 
dochodów, nie ma powodu, aby określać 
maksymalny okres przenoszenia strat.
Przenoszenie strat na uprzednie okresy 
stanowi w praktyce państw członkowskich 
względnie rzadkie zjawisko i prowadzi do 
powstawania nadmiernej złożoności.

(15) Należy zezwolić podatnikom na 
nieograniczone w czasie przenoszenie strat 
na następny rok, nie należy natomiast 
zezwalać na przenoszenie strat na 
uprzednie okresy. Przenoszenie strat na 
uprzednie okresy stanowi w praktyce 
państw członkowskich względnie rzadkie 
zjawisko i prowadzi do powstawania 
nadmiernej złożoności.

Or. pt

Poprawka 71
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ustalenia prawa do konsolidacji 
(przynależności do grupy) należy 
dokonywać na podstawie dwustopniowego 
testu w oparciu o kryterium (i) kontroli 
(ponad 50% praw głosu) oraz (ii) prawa 
własności (ponad 75% kapitału) lub praw 
do zysków (ponad 75% praw 
uprawniających do udziału w zysku). Taki 
test gwarantuje istnienie wysokiego 
stopnia integracji gospodarczej między 
członkami grupy, co potwierdza stosunek 
kontroli oraz wysoki poziom 
zaangażowania. Wspomniane dwa 
kryteria muszą być spełnione przez cały 
rok podatkowy; w innym razie 
przedsiębiorstwo powinno niezwłocznie 
opuścić daną grupę. Powinien również 
istnieć wymóg przynależności do grupy 

skreślony



AM\885627PL.doc 37/246 PE478.376v01-00

PL

przez minimum dziewięć miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ustalenia prawa do konsolidacji 
(przynależności do grupy) należy 
dokonywać na podstawie dwustopniowego 
testu w oparciu o kryterium (i) kontroli 
(ponad 50% praw głosu) oraz (ii) prawa 
własności (ponad 75% kapitału) lub praw 
do zysków (ponad 75% praw 
uprawniających do udziału w zysku). Taki 
test gwarantuje istnienie wysokiego stopnia 
integracji gospodarczej między członkami 
grupy, co potwierdza stosunek kontroli 
oraz wysoki poziom zaangażowania.
Wspomniane dwa kryteria muszą być 
spełnione przez cały rok podatkowy; w 
innym razie przedsiębiorstwo powinno 
niezwłocznie opuścić daną grupę.
Powinien również istnieć wymóg 
przynależności do grupy przez minimum 
dziewięć miesięcy.

(16) Ustalenia prawa do konsolidacji 
(przynależności do grupy) należy 
dokonywać na podstawie dwustopniowego 
testu w oparciu o kryterium (i) kontroli 
(ponad 20% praw głosu) oraz (ii) prawa 
własności (ponad 25% kapitału) lub praw 
do zysków (ponad 25% praw 
uprawniających do udziału w zysku). Taki 
test gwarantuje istnienie wystarczającego
stopnia integracji gospodarczej między 
członkami grupy, co potwierdza stosunek 
kontroli oraz odpowiedni poziom 
zaangażowania. Powinien również istnieć 
wymóg przynależności do grupy przez 
minimum dziewięć miesięcy.

Or. de

Poprawka 73
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ustalenia prawa do konsolidacji 
(przynależności do grupy) należy
dokonywać na podstawie dwustopniowego 
testu w oparciu o kryterium (i) kontroli 
(ponad 50% praw głosu) oraz (ii) prawa 
własności (ponad 75% kapitału) lub praw 
do zysków (ponad 75% praw 
uprawniających do udziału w zysku). Taki 
test gwarantuje istnienie wysokiego stopnia 
integracji gospodarczej między członkami 
grupy, co potwierdza stosunek kontroli 
oraz wysoki poziom zaangażowania. 
Wspomniane dwa kryteria muszą być 
spełnione przez cały rok podatkowy; w 
innym razie przedsiębiorstwo powinno 
niezwłocznie opuścić daną grupę. 
Powinien również istnieć wymóg 
przynależności do grupy przez minimum 
dziewięć miesięcy.

(16) Ustalenia prawa do konsolidacji 
(przynależności do grupy) należy 
dokonywać na podstawie dwustopniowego 
testu w oparciu o kryterium (i) kontroli 
(ponad 50% praw głosu) oraz (ii) prawa 
własności (ponad 75% kapitału) lub praw 
do zysków (ponad 75% praw 
uprawniających do udziału w zysku). Taki 
test gwarantuje istnienie wysokiego stopnia 
integracji gospodarczej między członkami 
grupy, co potwierdza stosunek kontroli 
oraz wysoki poziom zaangażowania. 
Wspomniane dwa kryteria muszą być 
spełnione przez cały rok podatkowy; w 
innym razie przedsiębiorstwo powinno 
niezwłocznie opuścić daną grupę. 
Powinien również istnieć wymóg 
przynależności do grupy przez minimum 
dwanaście miesięcy.

Or. fr

Poprawka 74
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ustalenia prawa do konsolidacji 
(przynależności do grupy) należy 
dokonywać na podstawie dwustopniowego 
testu w oparciu o kryterium (i) kontroli 
(ponad 50% praw głosu) oraz (ii) prawa 
własności (ponad 75% kapitału) lub praw 
do zysków (ponad 75% praw 
uprawniających do udziału w zysku). Taki 
test gwarantuje istnienie wysokiego stopnia 
integracji gospodarczej między członkami 
grupy, co potwierdza stosunek kontroli 
oraz wysoki poziom zaangażowania. 
Wspomniane dwa kryteria muszą być 

(16) Ustalenia prawa do konsolidacji 
(przynależności do grupy) należy 
dokonywać na podstawie dwustopniowego 
testu w oparciu o kryterium (i) kontroli 
(ponad 50% praw głosu) oraz (ii) praw do 
zysków (ponad 50% praw uprawniających 
do udziału w zysku). Taki test gwarantuje 
istnienie wysokiego stopnia integracji 
gospodarczej między członkami grupy, co 
potwierdza stosunek kontroli oraz wysoki 
poziom zaangażowania. Wspomniane dwa 
kryteria muszą być spełnione przez cały 
rok podatkowy; w innym razie 



AM\885627PL.doc 39/246 PE478.376v01-00

PL

spełnione przez cały rok podatkowy; w 
innym razie przedsiębiorstwo powinno 
niezwłocznie opuścić daną grupę. 
Powinien również istnieć wymóg 
przynależności do grupy przez minimum 
dziewięć miesięcy.

przedsiębiorstwo powinno niezwłocznie 
opuścić daną grupę. Powinien również 
istnieć wymóg przynależności do grupy 
przez minimum dziewięć miesięcy.

Or. pt

Poprawka 75
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
reorganizacji przedsiębiorstwa w celu 
wyważonej ochrony praw państw 
członkowskich do nakładania podatków. 
W przypadku przystąpienia 
przedsiębiorstwa do grupy straty 
handlowe sprzed konsolidacji powinny 
podlegać przeniesieniu na kolejny okres 
celem kompensacji z przydzielonym 
udziałem podatnika. W przypadku 
wystąpienia przedsiębiorstwa z grupy nie 
należy mu przypisywać żadnych strat 
poniesionych w okresie objętym 
konsolidacją. Możliwe jest dokonanie 
korekty w odniesieniu do zysków 
kapitałowych, w przypadku gdy dochodzi 
do zbycia pewnych aktywów w krótkim 
czasie od przystąpienia do grupy lub 
wystąpienia z niej. Wartość wytworzonych 
we własnym zakresie wartości 
niematerialnych i prawnych należy 
wyceniać w oparciu o stosowny wskaźnik 
zastępczy, tzn. koszty badań i rozwoju, 
marketingu oraz reklamy poniesione w 
określonym okresie.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku poboru podatków u 
źródła od odsetek i opłat licencyjnych 
zapłaconych przez podatników wpływy z 
tych podatków powinny podlegać 
podziałowi zgodnie ze wzorem 
obowiązującym w danym roku 
podatkowym. W przypadku poboru 
podatków u źródła od dywidend 
wypłaconych przez podatników wpływy z 
tych podatków nie powinny podlegać 
podziałowi, ponieważ – inaczej niż w 
przypadku odsetek i opłat licencyjnych –
wypłata dywidendy nie skutkowała 
koniecznością dokonania uprzedniego 
odliczenia przez wszystkie 
przedsiębiorstwa należące do grupy.

(18) W przypadku poboru podatków u 
źródła od odsetek, dywidend i opłat 
licencyjnych zapłaconych przez 
podatników wpływy z tych podatków 
powinny podlegać podziałowi zgodnie ze 
wzorem obowiązującym w danym roku 
podatkowym.

Or. de

Poprawka 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) System powinien przewidywać ogólny 
przepis w zakresie zwalczania nadużyć 
uzupełniony środkami ustanowionymi w 
celu ograniczenia konkretnych rodzajów 

(20) System powinien przewidywać ogólny 
przepis w zakresie zwalczania nadużyć 
uzupełniony środkami ustanowionymi w 
celu ograniczenia konkretnych rodzajów 
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praktyk posiadających znamiona nadużyć. 
Środki te powinny przewidywać
ograniczenia możliwości odliczenia 
odsetek zapłaconych przedsiębiorstwom 
powiązanym będącym rezydentami do
celów podatkowych w pozaunijnym 
państwie o niskich stawkach podatkowych, 
które nie prowadzi wymiany informacji z 
państwem członkowskim płatnika na 
podstawie umowy w rodzaju tej, o której 
mowa w dyrektywie Rady 2011/16/UE 
dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych 
organów państw członkowskich w 
obszarze podatków bezpośrednich oraz 
opodatkowania składek 
ubezpieczeniowych, oraz przepisów 
dotyczących kontrolowanych 
przedsiębiorstw zagranicznych.

praktyk posiadających znamiona nadużyć. 
Środki te powinny przewidywać zakaz
odliczenia odsetek zapłaconych 
przedsiębiorstwom powiązanym będącym 
rezydentami do celów podatkowych w 
pozaunijnym państwie o niskich stawkach 
podatkowych, które nie prowadzi wymiany 
informacji z państwem członkowskim 
płatnika na podstawie umowy w rodzaju 
tej, o której mowa w dyrektywie Rady 
2011/16/UE dotyczącej wzajemnej pomocy 
właściwych organów państw 
członkowskich w obszarze podatków 
bezpośrednich oraz opodatkowania składek 
ubezpieczeniowych, oraz przepisów 
dotyczących kontrolowanych 
przedsiębiorstw zagranicznych.

Or. de

Poprawka 78
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wzór na podział skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania powinien 
uwzględniać trzy równoważne wskaźniki 
(wielkość zatrudnienia, aktywa i obrót). 
Wskaźnik zatrudnienia należy obliczać w 
oparciu o koszt wynagrodzeń i liczbę 
pracowników (każda z pozycji odpowiada 
za połowę wartości wskaźnika). Wskaźnik 
aktywów powinien uwzględniać wszystkie 
rzeczowe aktywa trwałe. We wzorze nie 
należy uwzględniać wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów 
finansowych z powodu ich mobilnego 
charakteru oraz ryzyka obejścia regulacji 
systemu. Użycie tych wskaźników w 
należytym stopniu uwzględnia interesy 
państwa członkowskiego pochodzenia. W 

skreślony
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końcu, aby zapewnić należyty udział 
państwa członkowskiego przeznaczenia, 
jako trzeci wskaźnik należy uwzględnić 
wielkość obrotu. Wskaźniki te i przypisane 
im wagi powinny zapewnić 
opodatkowanie zysków tam, gdzie zostały 
osiągnięte. Jako wyjątek od ogólnej 
zasady, w przypadku gdy wynik podziału 
nie odzwierciedla rzetelnie zakresu 
działalności gospodarczej, w klauzuli 
ochronnej przewidziano metodę 
alternatywną.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wzór na podział skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania powinien 
uwzględniać trzy równoważne wskaźniki 
(wielkość zatrudnienia, aktywa i obrót). 
Wskaźnik zatrudnienia należy obliczać w 
oparciu o koszt wynagrodzeń i liczbę 
pracowników (każda z pozycji odpowiada 
za połowę wartości wskaźnika). Wskaźnik 
aktywów powinien uwzględniać wszystkie 
rzeczowe aktywa trwałe. We wzorze nie 
należy uwzględniać wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów 
finansowych z powodu ich mobilnego 
charakteru oraz ryzyka obejścia regulacji 
systemu. Użycie tych wskaźników w 
należytym stopniu uwzględnia interesy
państwa członkowskiego pochodzenia. W 
końcu, aby zapewnić należyty udział 

(21) Wzór na podział skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania powinien 
uwzględniać trzy równoważne wskaźniki 
(wielkość zatrudnienia, aktywa i obrót). 
Wskaźnik zatrudnienia należy obliczać w 
oparciu o koszt wynagrodzeń i liczbę 
pracowników (każda z pozycji odpowiada 
za połowę wartości wskaźnika). Wskaźnik 
aktywów powinien uwzględniać wszystkie 
rzeczowe aktywa trwałe. We wzorze nie 
należy uwzględniać wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów 
finansowych z powodu ich mobilnego 
charakteru oraz ryzyka obejścia regulacji 
systemu. Celem użycia tych wskaźników 
jest uwzględnienie w należytym stopniu
interesów państwa członkowskiego 
pochodzenia. W końcu, aby zapewnić 
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państwa członkowskiego przeznaczenia, 
jako trzeci wskaźnik należy uwzględnić 
wielkość obrotu. Wskaźniki te i przypisane 
im wagi powinny zapewnić opodatkowanie 
zysków tam, gdzie zostały osiągnięte. Jako 
wyjątek od ogólnej zasady, w przypadku 
gdy wynik podziału nie odzwierciedla 
rzetelnie zakresu działalności 
gospodarczej, w klauzuli ochronnej 
przewidziano metodę alternatywną.

należyty udział państwa członkowskiego 
przeznaczenia, jako trzeci wskaźnik należy 
uwzględnić wielkość obrotu. Co trzy lata 
wskaźniki te i przypisane im wagi powinny 
być oceniane w celu ustalenia, czy 
zapewniają one opodatkowanie zysków 
tam, gdzie zostały osiągnięte. Jako wyjątek 
od ogólnej zasady, w przypadku gdy wynik 
podziału nie odzwierciedla rzetelnie 
zakresu działalności gospodarczej, w 
klauzuli ochronnej przewidziano metodę 
alternatywną.

Or. de

Poprawka 80
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wzór na podział skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania powinien 
uwzględniać trzy równoważne wskaźniki 
(wielkość zatrudnienia, aktywa i obrót). 
Wskaźnik zatrudnienia należy obliczać w 
oparciu o koszt wynagrodzeń i liczbę 
pracowników (każda z pozycji odpowiada 
za połowę wartości wskaźnika). Wskaźnik 
aktywów powinien uwzględniać wszystkie 
rzeczowe aktywa trwałe. We wzorze nie 
należy uwzględniać wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów 
finansowych z powodu ich mobilnego 
charakteru oraz ryzyka obejścia regulacji 
systemu. Użycie tych wskaźników w 
należytym stopniu uwzględnia interesy 
państwa członkowskiego pochodzenia. W 
końcu, aby zapewnić należyty udział 
państwa członkowskiego przeznaczenia, 
jako trzeci wskaźnik należy uwzględnić 
wielkość obrotu. Wskaźniki te i przypisane 
im wagi powinny zapewnić opodatkowanie 
zysków tam, gdzie zostały osiągnięte. Jako 

(21) Wzór na podział skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania powinien 
uwzględniać trzy wskaźniki (wielkość 
zatrudnienia, aktywa i obrót). Podczas gdy 
wagi wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika 
aktywów powinny wynosić po 45%, waga 
wskaźnika obrotu powinna wynosić 10%.
Wskaźnik zatrudnienia należy obliczać w 
oparciu o koszt wynagrodzeń i liczbę 
pracowników (każda z pozycji odpowiada 
za połowę wartości wskaźnika). Wskaźnik 
aktywów powinien uwzględniać wszystkie 
rzeczowe aktywa trwałe. We wzorze nie 
należy uwzględniać wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów 
finansowych z powodu ich mobilnego 
charakteru oraz ryzyka obejścia regulacji 
systemu. Użycie tych wskaźników w 
należytym stopniu uwzględnia interesy 
państwa członkowskiego pochodzenia. W 
końcu, aby zapewnić należyty udział 
państwa członkowskiego przeznaczenia, 
jako trzeci wskaźnik należy uwzględnić 
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wyjątek od ogólnej zasady, w przypadku 
gdy wynik podziału nie odzwierciedla 
rzetelnie zakresu działalności 
gospodarczej, w klauzuli ochronnej 
przewidziano metodę alternatywną.

wielkość obrotu. Wskaźniki te i przypisane 
im wagi powinny zapewnić opodatkowanie 
zysków tam, gdzie zostały osiągnięte. Jako 
wyjątek od ogólnej zasady, w przypadku 
gdy wynik podziału nie odzwierciedla 
rzetelnie zakresu działalności 
gospodarczej, w klauzuli ochronnej 
przewidziano metodę alternatywną.

Or. en

Poprawka 81
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wzór na podział skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania powinien 
uwzględniać trzy równoważne wskaźniki 
(wielkość zatrudnienia, aktywa i obrót). 
Wskaźnik zatrudnienia należy obliczać w 
oparciu o koszt wynagrodzeń i liczbę 
pracowników (każda z pozycji odpowiada 
za połowę wartości wskaźnika). Wskaźnik 
aktywów powinien uwzględniać wszystkie 
rzeczowe aktywa trwałe. We wzorze nie 
należy uwzględniać wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów 
finansowych z powodu ich mobilnego 
charakteru oraz ryzyka obejścia regulacji 
systemu. Użycie tych wskaźników w 
należytym stopniu uwzględnia interesy 
państwa członkowskiego pochodzenia. W 
końcu, aby zapewnić należyty udział 
państwa członkowskiego przeznaczenia, 
jako trzeci wskaźnik należy uwzględnić 
wielkość obrotu. Wskaźniki te i przypisane 
im wagi powinny zapewnić opodatkowanie 
zysków tam, gdzie zostały osiągnięte. Jako 
wyjątek od ogólnej zasady, w przypadku 
gdy wynik podziału nie odzwierciedla 
rzetelnie zakresu działalności 
gospodarczej, w klauzuli ochronnej 

(21) Wzór na podział skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania powinien 
uwzględniać trzy równoważne wskaźniki 
(wielkość zatrudnienia, aktywa i obrót). 
Wskaźnik zatrudnienia należy obliczać w 
oparciu o koszt wynagrodzeń. Wskaźnik 
aktywów powinien uwzględniać wszystkie 
rzeczowe aktywa trwałe. We wzorze nie 
należy uwzględniać wartości 
niematerialnych i prawnych oraz aktywów 
finansowych z powodu ich mobilnego 
charakteru oraz ryzyka obejścia regulacji 
systemu. Użycie tych wskaźników w 
należytym stopniu uwzględnia interesy 
państwa członkowskiego pochodzenia. W 
końcu, aby zapewnić należyty udział 
państwa członkowskiego przeznaczenia, 
jako trzeci wskaźnik należy uwzględnić 
wielkość obrotu. Wskaźniki te i przypisane 
im wagi powinny zapewnić opodatkowanie 
zysków tam, gdzie zostały osiągnięte. Jako 
wyjątek od ogólnej zasady, w przypadku 
gdy wynik podziału nie odzwierciedla 
rzetelnie zakresu działalności 
gospodarczej, w klauzuli ochronnej 
przewidziano metodę alternatywną.
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przewidziano metodę alternatywną.

Or. pt

Poprawka 82
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Jako nowy zasób własny i krok 
naprzód w kierunku ustanowienia unii 
podatkowej oraz w celu umożliwienia 
wzmocnienia solidarności ze słabszymi 
gospodarczo regionami w ramach 
niniejszej dyrektywy powinno się 
ustanowić unijne opodatkowanie na 
poziomie 5% dla przedsiębiorstw 
niepodlegających definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw zawartej w 
rozporządzeniu 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2001 r. 

Or. en

Poprawka 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Grupy przedsiębiorstw powinny mieć 
możliwość utrzymywania kontaktów z 
jedną administracją podatkową („główny 
organ podatkowy”), którym powinien być 
organ państwa członkowskiego, w którym 
jednostka dominująca grupy („główny 
podatnik”) jest rezydentem do celów 

(23) Grupy przedsiębiorstw powinny mieć 
możliwość utrzymywania kontaktów z 
jedną administracją podatkową („główny 
organ podatkowy”), którym powinien być 
organ państwa członkowskiego, w którym 
jednostka dominująca grupy („główny 
podatnik”) jest rezydentem do celów 
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podatkowych. W niniejszej dyrektywie 
należy również określić przepisy 
proceduralne dotyczące administrowania 
systemem. Dyrektywa powinna również 
przewidywać mechanizm wydawania – w 
formie decyzji – interpretacji podatkowych 
w sprawie zdarzeń przyszłych. Kontrole 
powinien wszczynać i koordynować 
główny organ podatkowy, przy czym 
jednak o wszczęcie kontroli mogą wystąpić
organy każdego państwa członkowskiego, 
w którym członek grupy podlega 
opodatkowaniu. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, mogą 
zakwestionować decyzję głównego organu 
podatkowego dotyczącą zawiadomienia o 
stosowaniu systemu lub zmieniony 
wymiar podatku przed sądami państwa 
członkowskiego głównego organu 
podatkowego. Spory między podatnikami a 
organami podatkowymi powinien 
rozstrzygać organ administracyjny 
właściwy do rozpatrywania odwołań w 
pierwszej instancji zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego głównego organu 
podatkowego.

podatkowych. Europejski organ 
podatkowy powinien koordynować, 
wspierać i oceniać działania organów 
podatkowych państw członkowskich. W 
niniejszej dyrektywie należy również 
określić przepisy proceduralne dotyczące 
administrowania systemem. Dyrektywa 
powinna również przewidywać mechanizm 
wydawania – w formie decyzji –
interpretacji podatkowych w sprawie 
zdarzeń przyszłych. Kontrole powinien 
wszczynać główny organ podatkowy, przy 
czym jednak wszczęcia kontroli mogą 
wymagać organy każdego państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
podlega opodatkowaniu. Spory między 
właściwymi organami państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, a 
głównym organem podatkowym powinien 
rozstrzygać europejski organ podatkowy 
właściwy do rozpatrywania odwołań w 
pierwszej instancji. Spory między 
podatnikami a organami podatkowymi 
powinien rozstrzygać organ 
administracyjny właściwy do 
rozpatrywania odwołań w pierwszej 
instancji zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego głównego organu 
podatkowego.

Or. de

Poprawka 84
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Grupy przedsiębiorstw powinny mieć 
możliwość utrzymywania kontaktów z 
jedną administracją podatkową („główny 
organ podatkowy”), którym powinien być 
organ państwa członkowskiego, w którym 

(23) Grupy przedsiębiorstw powinny mieć 
możliwość utrzymywania kontaktów z 
jedną administracją podatkową („główny 
organ podatkowy”), którym powinien być 
organ państwa członkowskiego, w którym 
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jednostka dominująca grupy („główny 
podatnik”) jest rezydentem do celów
podatkowych. W niniejszej dyrektywie 
należy również określić przepisy 
proceduralne dotyczące administrowania 
systemem. Dyrektywa powinna również 
przewidywać mechanizm wydawania – w 
formie decyzji – interpretacji podatkowych 
w sprawie zdarzeń przyszłych. Kontrole 
powinien wszczynać i koordynować 
główny organ podatkowy, przy czym 
jednak o wszczęcie kontroli mogą wystąpić 
organy każdego państwa członkowskiego, 
w którym członek grupy podlega 
opodatkowaniu. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, mogą 
zakwestionować decyzję głównego organu 
podatkowego dotyczącą zawiadomienia o 
stosowaniu systemu lub zmieniony wymiar 
podatku przed sądami państwa 
członkowskiego głównego organu 
podatkowego. Spory między podatnikami a 
organami podatkowymi powinien 
rozstrzygać organ administracyjny 
właściwy do rozpatrywania odwołań w 
pierwszej instancji zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego głównego organu 
podatkowego.

jednostka dominująca grupy („główny 
podatnik”) jest rezydentem do celów 
podatkowych, lub organ właściwy dla 
regionu pochodzenia w tych regionach, 
które dysponują uprawnieniami 
fiskalnymi i legislacyjnymi oraz które są 
uprawnione do pobierania podatków. W 
niniejszej dyrektywie należy również 
określić przepisy proceduralne dotyczące 
administrowania systemem. Dyrektywa 
powinna również przewidywać mechanizm 
wydawania – w formie decyzji –
interpretacji podatkowych w sprawie 
zdarzeń przyszłych. Kontrole powinien 
wszczynać i koordynować główny organ 
podatkowy, przy czym jednak o wszczęcie 
kontroli mogą wystąpić organy każdego 
państwa członkowskiego, w którym 
członek grupy podlega opodatkowaniu. 
Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, mogą 
zakwestionować decyzję głównego organu 
podatkowego dotyczącą zawiadomienia o 
stosowaniu systemu lub zmieniony wymiar 
podatku przed sądami państwa 
członkowskiego głównego organu 
podatkowego. Spory między podatnikami a 
organami podatkowymi powinien 
rozstrzygać organ administracyjny 
właściwy do rozpatrywania odwołań w 
pierwszej instancji zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego głównego organu 
podatkowego.

Or. en

Poprawka 85
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Grupy przedsiębiorstw powinny mieć (23) Grupy przedsiębiorstw powinny mieć 
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możliwość utrzymywania kontaktów z 
jedną administracją podatkową („główny 
organ podatkowy”), którym powinien być 
organ państwa członkowskiego, w którym 
jednostka dominująca grupy („główny 
podatnik”) jest rezydentem do celów 
podatkowych. W niniejszej dyrektywie 
należy również określić przepisy 
proceduralne dotyczące administrowania 
systemem. Dyrektywa powinna również 
przewidywać mechanizm wydawania – w 
formie decyzji – interpretacji podatkowych 
w sprawie zdarzeń przyszłych. Kontrole 
powinien wszczynać i koordynować 
główny organ podatkowy, przy czym 
jednak o wszczęcie kontroli mogą wystąpić 
organy każdego państwa członkowskiego, 
w którym członek grupy podlega 
opodatkowaniu. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, mogą 
zakwestionować decyzję głównego organu 
podatkowego dotyczącą zawiadomienia o 
stosowaniu systemu lub zmieniony 
wymiar podatku przed sądami państwa 
członkowskiego głównego organu 
podatkowego. Spory między podatnikami a 
organami podatkowymi powinien 
rozstrzygać organ administracyjny 
właściwy do rozpatrywania odwołań w 
pierwszej instancji zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego głównego organu 
podatkowego.

możliwość utrzymywania kontaktów z 
jedną administracją podatkową („główny 
organ podatkowy”), którym powinien być 
organ państwa członkowskiego, w którym 
jednostka dominująca grupy („główny 
podatnik”) jest rezydentem do celów 
podatkowych. W niniejszej dyrektywie 
należy również określić przepisy 
proceduralne dotyczące administrowania 
systemem. Dyrektywa powinna również 
przewidywać mechanizm wydawania – w 
formie decyzji – interpretacji podatkowych 
w sprawie zdarzeń przyszłych. Kontrole 
powinien wszczynać i koordynować 
główny organ podatkowy, przy czym 
jednak o wszczęcie kontroli mogą wystąpić 
organy każdego państwa członkowskiego, 
w którym członek grupy podlega 
opodatkowaniu. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, mogą 
zakwestionować decyzję głównego organu 
podatkowego dotyczącą zmienionego 
wymiaru podatku przed sądami państwa 
członkowskiego głównego organu 
podatkowego. Spory między podatnikami a 
organami podatkowymi powinien 
rozstrzygać organ administracyjny 
właściwy do rozpatrywania odwołań w 
pierwszej instancji zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego głównego organu 
podatkowego.

Or. fr

Poprawka 86
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisji należy powierzyć 
uprawnienia w celu zapewnienia 

(25) Komisji należy powierzyć 
uprawnienia w celu zapewnienia 
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jednolitych warunków wykonania 
niniejszej dyrektywy w zakresie 
corocznego przyjmowania wykazu form 
prawnych przedsiębiorstw z państw 
trzecich, które spełniają wymogi określone 
w niniejszej dyrektywie, określenia 
przepisów dotyczących obliczania 
wskaźnika zatrudnienia, wskaźnika 
aktywów i wskaźnika obrotu, 
przypisywania wielkości zatrudnienia i 
kosztów wynagrodzeń, aktywów i obrotu 
do poszczególnych wskaźników, jak 
również wyceny aktywów na potrzeby 
wskaźnika aktywów oraz przyjęcia 
standardowego wzoru zawiadomienia o 
stosowaniu systemu oraz przepisów 
dotyczących składania dokumentów drogą 
elektroniczną, wzoru deklaracji 
podatkowej, wzoru skonsolidowanej 
deklaracji podatkowej oraz wymaganych 
dokumentów potwierdzających. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/2011 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

jednolitych warunków wykonania 
niniejszej dyrektywy w zakresie 
corocznego przyjmowania wykazu form 
prawnych przedsiębiorstw z państw 
trzecich, które spełniają wymogi określone 
w niniejszej dyrektywie, określenia 
przepisów dotyczących obliczania 
wskaźnika zatrudnienia, wskaźnika 
aktywów i wskaźnika obrotu, 
przypisywania wielkości zatrudnienia i 
kosztów wynagrodzeń, aktywów i obrotu 
do poszczególnych wskaźników, jak 
również wyceny aktywów na potrzeby 
wskaźnika aktywów oraz przyjęcia
przepisów dotyczących składania 
dokumentów drogą elektroniczną, wzoru 
deklaracji podatkowej, wzoru 
skonsolidowanej deklaracji podatkowej 
oraz wymaganych dokumentów 
potwierdzających. Uprawnienia te powinny 
być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Or. fr

Poprawka 87
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Przed przyjęciem przez Radę decyzji 
o ewentualnym rozszerzeniu lub 
uchyleniu niniejszej dyrektywy niezależny 
organ powinien przeprowadzić w oparciu 
o klauzulę przeglądową ocenę skutków 
niniejszej dyrektywy. Analiza ta powinna 
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obejmować przede wszystkim następujące 
elementy: potrzebę utrzymania w mocy 
lub uchylenia niniejszej dyrektywy, 
opcjonalny charakter wspólnej 
skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania, ograniczenia 
harmonizacji podstawy opodatkowania, 
wzór podziału, praktyczne aspekty dla 
MŚP, wpływ niniejszej dyrektywy na 
pobór podatków i przychody podatkowe w 
tych państwach członkowskich, które 
zdecydowały się na jej transpozycję do 
swojego ustawodawstwa krajowego, oraz 
zwalczanie uchylania się od 
opodatkowania, oszustw podatkowych i 
podwójnego opodatkowania.

Or. en

Poprawka 88
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu zapewnienia, że stosowanie 
systemu [wspólnej podstawy 
opodatkowania osób prawnych] nie 
doprowadzi do zakłócenia sposobu 
przydziału kapitału i zysków w Unii 
Europejskiej, należy zmniejszyć 
zróżnicowanie stawek podatku od osób 
prawnych poprzez wprowadzenie 
minimalnego poziomu opodatkowania dla 
wszystkich państw członkowskich. 

Or. fr

Poprawka 89
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Komisja powinna uruchomić – na 
wzór Wspólnego Forum UE ds. Cen 
Transferowych – nowe forum ds. wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych, na którym 
przedsiębiorstwa i państwa członkowskie 
mogłyby zajmować się problemami i 
sporami związanymi ze wspólną 
skonsolidowaną podstawą opodatkowania 
osób prawnych. Forum to powinno być w 
stanie udzielać wskazówek 
przedsiębiorstwom i państwom 
członkowskim, a także powinno 
kwalifikować się jako sąd lub trybunał 
zgodnie z art. 267 akapit drugi TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie między państwami członkowskimi forum ds. wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych w celu pozasądowego rozstrzygania sporów.

Poprawka 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisja powinna dokonać przeglądu 
stosowania niniejszej dyrektywy po 
upływie pięciu lat, a państwa członkowskie 
powinny wspierać Komisję, przekazując jej 
w ramach tego przedsięwzięcia stosowne 
informacje,

(27) Komisja powinna dokonać przeglądu 
stosowania niniejszej dyrektywy po 
upływie trzech lat, a państwa członkowskie 
powinny wspierać Komisję, przekazując jej 
w ramach tego przedsięwzięcia stosowne 
informacje,

Or. en



PE478.376v01-00 52/246 AM\885627PL.doc

PL

Poprawka 91
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisja powinna dokonać przeglądu 
stosowania niniejszej dyrektywy po 
upływie pięciu lat, a państwa członkowskie 
powinny wspierać Komisję, przekazując jej 
w ramach tego przedsięwzięcia stosowne 
informacje,

(27) Komisja powinna dokonać przeglądu 
stosowania niniejszej dyrektywy po 
upływie trzech lat, a państwa członkowskie 
powinny wspierać Komisję, przekazując jej 
w ramach tego przedsięwzięcia stosowne 
informacje,

Or. en

Poprawka 92
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą dyrektywą ustanawia się system 
wspólnej podstawy opodatkowania 
niektórych przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy.

Niniejszą dyrektywą ustanawia się system 
wspólnej podstawy opodatkowania 
niektórych przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw, przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy oraz 
minimalną ogólną stawkę podatku od 
osób prawnych wynoszącą 15% do roku 
2013, 20% do roku 2015 i 25% do roku 
2017 oraz obowiązującą w odniesieniu do 
wszystkich państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 93
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą dyrektywą ustanawia się system 
wspólnej podstawy opodatkowania 
niektórych przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy.

Niniejszą dyrektywą ustanawia się system 
wspólnej podstawy opodatkowania 
niektórych przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy.
Ustanawia się nią również zasady 
ustalania minimalnego poziomu 
opodatkowania podatkiem od osób 
prawnych w państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą dyrektywą ustanawia się system 
wspólnej podstawy opodatkowania 
niektórych przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy.

Niniejszą dyrektywą ustanawia się system 
wspólnej podstawy opodatkowania 
niektórych przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw, a także minimalną 
europejską stawkę podatku od osób 
prawnych oraz przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy.

Or. de

Poprawka 95
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą dyrektywą ustanawia się system 
wspólnej podstawy opodatkowania 
niektórych przedsiębiorstw i grup 

Niniejszą dyrektywą ustanawia się
opcjonalny system wspólnej podstawy 
opodatkowania niektórych przedsiębiorstw 
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przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy.

i grup przedsiębiorstw oraz przepisy 
dotyczące obliczania i stosowania tej 
podstawy.

Or. en

Poprawka 96
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą dyrektywą ustanawia się 
opodatkowanie na poziomie 5% w 
przypadku przedsiębiorstw UE 
niepodlegających rozporządzeniu 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., 
których przychód stanowi dodatkowe 
zasoby własne. Opodatkowanie to 
obowiązuje od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 97
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy 
„uczestniczące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie 
uczestniczące we wzmocnionej współpracy
w dziedzinie wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania na mocy decyzji 
[...] Rady z dnia [...] upoważniającej do 
podjęcia wzmocnionej współpracy w 
dziedzinie wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych. 
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Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka odnosi się do opcji zastosowania wzmocnionej współpracy.

Poprawka 98
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa podlegające niniejszej 
dyrektywie

Or. en

Poprawka 99
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa podlegające systemowi 
przewidzianemu w niniejszej dyrektywie

Or. fr

Poprawka 100
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 
prawa państwa członkowskiego, 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
przedsiębiorstw, które dobrowolnie 
zdecydują się na ten system i które zostały 
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spełniających łącznie oba poniższe 
kryteria:

utworzone na podstawie prawa państwa 
członkowskiego, a także które spełniają 
łącznie oba poniższe kryteria:

Or. en

Poprawka 101
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 
prawa państwa trzeciego, spełniających 
łącznie oba poniższe kryteria:

skreślony

a) przedsiębiorstwo posiada formę prawną 
podobną do jednej z form 
wyszczególnionych w załączniku I;
b) przedsiębiorstwo podlega 
opodatkowaniu jednym z podatków od 
osób prawnych wyszczególnionych w 
załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 102
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
przedsiębiorstw, które dobrowolnie 
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prawa państwa trzeciego, spełniających
łącznie oba poniższe kryteria:

zdecydują się na ten system i które zostały 
utworzone na podstawie prawa państwa 
trzeciego, a także które spełniają łącznie 
oba poniższe kryteria:

Or. en

Poprawka 103
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się formy przedsiębiorstw z 
państw trzecich

skreślony

1. Komisja przyjmuje rokrocznie wykaz 
form przedsiębiorstw z państw trzecich, 
które uznaje się za spełniające wymogi 
określone w art. 2 ust. 2 lit. a). Ten akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 131 ust. 2.
2. Fakt nieuwzględnienia formy 
przedsiębiorstwa w wykazie form 
przedsiębiorstw z państw trzecich, o 
którym mowa w ust. 1, nie wyklucza 
stosowania niniejszej dyrektywy do tej 
formy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 104
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się formy przedsiębiorstw z 
państw trzecich

Formy przedsiębiorstw z państw trzecich
podlegające systemowi przewidzianemu w 
niniejszej dyrektywie

Or. fr

Poprawka 105
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Fakt nieuwzględnienia formy 
przedsiębiorstwa w wykazie form 
przedsiębiorstw z państw trzecich, o 
którym mowa w ust. 1, nie wyklucza 
stosowania niniejszej dyrektywy do tej 
formy.

skreślony

Or. lt

Poprawka 106
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które wybrało stosowanie systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie;

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które podlega systemowi przewidzianemu 
w niniejszej dyrektywie;

Or. fr

Poprawka 107
Miguel Portas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które wybrało stosowanie systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie;

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
w odniesieniu do którego stosuje się 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie;

Or. pt

Poprawka 108
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które wybrało stosowanie systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie;

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które stosuje system przewidziany w 
niniejszej dyrektywie;

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe.

Poprawka 109
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które wybrało stosowanie systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie;

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które wybiera lub wybrało stosowanie 
systemu przewidzianego w niniejszej 
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dyrektywie;

Or. en

Poprawka 110
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „samodzielny podatnik” oznacza 
podatnika, który nie spełnia warunków 
przewidzianych dla celów konsolidacji;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 111
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, które nie 
kwalifikuje się do objęcia systemem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie 
lub które nie wybrało jego stosowania;

(3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, które nie 
podlega systemowi przewidzianemu w 
niniejszej dyrektywie;

Or. fr

Poprawka 112
Miguel Portas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, które nie 
kwalifikuje się do objęcia systemem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie 
lub które nie wybrało jego stosowania;

(3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, w odniesieniu
do którego nie stosuje się systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie;

Or. pt

Poprawka 113
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, które nie
kwalifikuje się do objęcia systemem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie lub 
które nie wybrało jego stosowania;

(3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, które nie jest 
zobowiązane do stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie 
lub które nie wybrało jego stosowania;

Or. en

Poprawka 114
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, które nie 
kwalifikuje się do objęcia systemem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie
lub które nie wybrało jego stosowania;

(3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, które nie 
kwalifikuje się do stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie;
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Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe.

Poprawka 115
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „główny podatnik” oznacza: skreślony
a) podatnika będącego rezydentem, jeżeli 
tworzy grupę ze swoimi kwalifikującymi 
się jednostkami zależnymi, swoimi 
zakładami położonymi w innych 
państwach członkowskich lub z jednym 
lub wieloma zakładami kwalifikującej się 
jednostki zależnej będącej rezydentem w 
państwie trzecim;
b) podatnika będącego rezydentem 
wyznaczonego przez grupę składającą się 
wyłącznie z dwóch lub większej liczby 
podatników będących rezydentami, którzy 
są kwalifikującymi się jednostkami 
bezpośrednio zależnymi od tej samej 
jednostki dominującej będącej rezydentem 
w państwie trzecim;
c) podatnika będącego rezydentem, który 
jest kwalifikującą się jednostką zależną 
jednostki dominującej będącej rezydentem 
w państwie trzecim, w przypadku gdy 
podatnik będący rezydentem tworzy grupę 
wyłącznie z jednym lub wieloma 
zakładami swojej jednostki dominującej;
d) zakład wyznaczony przez podatnika 
niebędącego rezydentem tworzącego 
grupę, w której skład wchodzą wyłącznie 
jego zakłady położone na terenie dwóch 
lub większej liczby państw członkowskich.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 116
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „członek grupy” oznacza każdego 
podatnika należącego do tej samej grupy 
określonej zgodnie z art. 54 i 55. W 
przypadku gdy podatnik utrzymuje jeden 
zakład lub większą ich liczbę w państwie 
członkowskim innym niż państwo, w 
którym znajduje się siedziba jego 
głównego zarządu i ośrodek kontroli, za 
członka grupy uważa się każdy zakład;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 117
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „skonsolidowana podstawa 
opodatkowania” oznacza wynik 
sumowania podstaw opodatkowania 
wszystkich członków grupy obliczonych 

skreślony
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zgodnie z art. 10;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 118
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „przydzielony udział” oznacza część 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
grupy przypisaną członkowi grupy w 
wyniku zastosowania wzoru określonego 
w art. 86-102;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „aktywa finansowe” oznaczają udziały 
(akcje) w przedsiębiorstwach 
powiązanych, pożyczki udzielone 
przedsiębiorstwom powiązanym, udziały 
kapitałowe, pożyczki udzielone 
przedsiębiorstwom, z którymi dane 
przedsiębiorstwo jest powiązane na mocy 

(15) „aktywa finansowe” oznaczają udziały 
(akcje) w przedsiębiorstwach 
powiązanych, pożyczki udzielone 
przedsiębiorstwom powiązanym, udziały 
kapitałowe, pożyczki udzielone 
przedsiębiorstwom, z którymi dane 
przedsiębiorstwo jest powiązane na mocy 
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posiadanego udziału kapitałowego, 
inwestycje zaliczone do środków trwałych, 
inne pożyczki oraz udziały (akcje) własne, 
w zakresie, w jakim krajowe prawo 
dopuszcza wykazywanie ich w bilansie;

posiadanego udziału kapitałowego, 
inwestycje zaliczone do środków trwałych, 
inne pożyczki oraz udziały (akcje) własne, 
w zakresie, w jakim jednolite przepisy Unii 
zezwalają na wykazywanie ich w bilansie;

Or. de

Poprawka 120
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez każde państwo 
członkowskie do prowadzenia wszelkich 
spraw związanych z wdrożeniem niniejszej 
dyrektywy;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 121
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez każde państwo 
członkowskie do prowadzenia wszelkich 
spraw związanych z wdrożeniem niniejszej 
dyrektywy;

(21) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez każde państwo 
członkowskie lub przez region 
uprawniony do pobierania podatków do 
prowadzenia wszelkich spraw związanych 
z wdrożeniem niniejszej dyrektywy;



PE478.376v01-00 66/246 AM\885627PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 122
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „główny organ podatkowy” oznacza 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym główny podatnik jest 
rezydentem, lub jeżeli głównym 
podatnikiem jest zakład podatnika 
niebędącego rezydentem – właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym ten 
zakład jest położony;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 123
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) „kontrola” oznacza dochodzenia, 
badania lub kontrole jakiegokolwiek 
rodzaju prowadzone przez właściwy organ 
w celu weryfikacji przestrzegania przez 
podatnika przepisów niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
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„konsolidacja”.

Poprawka 124
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy 
nie powinno naruszać zasady neutralności 
dochodów podatkowych, co jest 
odzwierciedlone w negatywnym wpływie 
na poziom dochodów podatkowych w 
państwach członkowskich. Zgodnie z 
powyższym państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy chcą stosować przepisy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYBÓR STOSOWANIA SYSTEMU 
PRZEWIDZIANEGO W NINIEJSZEJ 
DYREKTYWIE

PODATNICY OBJĘCI SYSTEMEM 
PRZEWIDZIANYM W NINIEJSZEJ 
DYREKTYWIE

Or. de

Poprawka 126
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYBÓR STOSOWANIA SYSTEMU 
PRZEWIDZIANEGO W NINIEJSZEJ 
DYREKTYWIE

ZAKRES STOSOWANIA SYSTEMU 
PRZEWIDZIANEGO W NINIEJSZEJ 
DYREKTYWIE

Or. pt

Poprawka 127
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybór stosowania systemu skreślony
1. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, będące rezydentem 
do celów podatkowych w państwie 
członkowskim może wybrać stosowanie 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie na warunkach w niej 
określonych. 
2. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, niebędące 
rezydentem do celów podatkowych w 
państwie członkowskim może wybrać 
stosowanie systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie na warunkach w niej 
określonych w stosunku do zakładu 
prowadzonego przez nie w państwie 
członkowskim.
3. Do celów ust. 1 i 2 uznaje się, że 
przedsiębiorstwo, które posiada siedzibę, 
miejsce uzyskania zdolności prawnej lub 
miejsce faktycznego zarządu w państwie 
członkowskim i które nie jest, na 
podstawie warunków umowy zawartej 
przez to państwo członkowskie z państwem 
trzecim, uznawane za rezydenta 
podatkowego w tym państwie trzecim, jest 
rezydentem do celów podatkowych w tym 
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państwie członkowskim.
4. Jeżeli, na podstawie ust. 3, 
przedsiębiorstwo jest rezydentem w więcej 
niż jednym państwie członkowskim, 
uznaje się, że przedsiębiorstwo to jest 
rezydentem w państwie członkowskim, w 
którym posiada miejsce faktycznego 
zarządu.
5. Jeżeli miejsce faktycznego zarządu 
członka grupy żeglugowej lub członka 
grupy prowadzącego działalność w 
zakresie transportu wodnego 
śródlądowego znajduje się na pokładzie 
statku lub łodzi, uznaje się, że miejsce to 
znajduje się w państwie członkowskim 
portu macierzystego statku lub łodzi, a w 
przypadku braku takiego portu 
macierzystego – w państwie członkowskim 
zamieszkania lub siedziby agenta statku 
lub łodzi.
6. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 
państwie członkowskim, które wybrało 
stosowanie systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w ramach tego systemu w 
odniesieniu do wszystkich dochodów 
osiąganych z dowolnego źródła 
znajdującego się w państwie 
członkowskim, w którym jest rezydentem, 
lub poza nim.
7. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 
państwie trzecim, które wybrało 
stosowanie systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w ramach tego systemu w 
odniesieniu do wszystkich dochodów 
osiąganych z działalności prowadzonej za 
pośrednictwem zakładu w państwie 
członkowskim.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe.

Poprawka 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybór stosowania systemu Podatnicy

Or. de

Poprawka 129
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybór stosowania systemu Miejsce zamieszkania do celów 
podatkowych

Or. fr

Poprawka 130
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybór stosowania systemu Stosowanie

Or. pt
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Poprawka 131
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Przedsiębiorstwo niepodlegające 
rozporządzeniu 2003/361/WE, do którego 
to przedsiębiorstwa stosuje się niniejszą 
dyrektywę, będące rezydentem do celów 
podatkowych w państwie członkowskim 
stosuje system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie na warunkach w niej 
określonych.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych powinna być 
obowiązkowa dla przedsiębiorstw niebędących MŚP, co umożliwi usunięcie luk prawnych w 
unijnych systemach opodatkowania podatkiem od osób prawnych, które umożliwiają dużym 
przedsiębiorstwom arbitrażowanie różnic krajowych poprzez sztuczne przenoszenie zysków w 
celu zmniejszenia swoich efektywnych stawek podatkowych, czasami do zera.

Poprawka 132
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, będące rezydentem 
do celów podatkowych w państwie 
członkowskim może wybrać stosowanie 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie na warunkach w niej 
określonych.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
obowiązkowo, na warunkach w niej 
określonych, do przedsiębiorstw będących
rezydentem do celów podatkowych w 
państwie członkowskim oraz 
spełniających wymagania określone w art. 
2 ust. 1.
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Or. pt

Poprawka 133
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, będące rezydentem do 
celów podatkowych w państwie 
członkowskim może wybrać stosowanie 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie na warunkach w niej 
określonych.

1. Przedsiębiorstwo podlegające zaleceniu
2003/361/WE, do którego to 
przedsiębiorstwa stosuje się niniejszą 
dyrektywę, będące rezydentem do celów 
podatkowych w państwie członkowskim 
może wybrać stosowanie systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie na 
warunkach w niej określonych.

Or. en

Poprawka 134
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, będące rezydentem do 
celów podatkowych w państwie 
członkowskim może wybrać stosowanie 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie na warunkach w niej 
określonych.

1. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, będące rezydentem do 
celów podatkowych w państwie 
członkowskim uznaje się za podatnika 
podlegającego systemowi przewidzianemu
w niniejszej dyrektywie na warunkach w 
niej określonych.

Or. de

Poprawka 135
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, będące rezydentem do 
celów podatkowych w państwie 
członkowskim może wybrać stosowanie 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie na warunkach w niej 
określonych.

1. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, będące rezydentem do 
celów podatkowych w państwie 
członkowskim podlega systemowi 
przewidzianemu w niniejszej dyrektywie 
na warunkach w niej określonych.

Or. fr

Poprawka 136
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, niebędące 
rezydentem do celów podatkowych w 
państwie członkowskim może wybrać 
stosowanie systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie na warunkach w niej 
określonych w stosunku do zakładu 
prowadzonego przez nie w państwie 
członkowskim.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się, na 
warunkach w niej określonych, do
przedsiębiorstw niebędących rezydentem 
do celów podatkowych w państwie 
członkowskim oraz spełniających 
wymagania określone w art. 2 ust. 2 w 
odniesieniu do stosowania systemu w 
stosunku do wszystkich zakładów 
prowadzonych przez nie w państwach 
członkowskich.

Or. pt

Poprawka 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, niebędące rezydentem 
do celów podatkowych w państwie 
członkowskim może wybrać stosowanie 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie na warunkach w niej 
określonych w stosunku do zakładu 
prowadzonego przez nie w państwie 
członkowskim.

2. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, niebędące rezydentem 
do celów podatkowych w państwie 
członkowskim uznaje się za podatnika 
podlegającego systemowi przewidzianemu
w niniejszej dyrektywie na warunkach w 
niej określonych w stosunku do zakładu 
prowadzonego przez nie w państwie 
członkowskim.

Or. de

Poprawka 138
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, niebędące rezydentem 
do celów podatkowych w państwie 
członkowskim może wybrać stosowanie 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie na warunkach w niej 
określonych w stosunku do zakładu 
prowadzonego przez nie w państwie 
członkowskim.

2. Przedsiębiorstwo, do którego stosuje się 
niniejszą dyrektywę, niebędące rezydentem 
do celów podatkowych w państwie 
członkowskim podlega systemowi 
przewidzianemu w niniejszej dyrektywie 
na warunkach w niej określonych w 
stosunku do zakładu prowadzonego przez 
nie w państwie członkowskim.

Or. fr

Poprawka 139
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 6. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 
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państwie członkowskim, które wybrało 
stosowanie systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w ramach tego systemu w 
odniesieniu do wszystkich dochodów 
osiąganych z dowolnego źródła 
znajdującego się w państwie 
członkowskim, w którym jest rezydentem, 
lub poza nim.

państwie członkowskim, które podlega 
systemowi przewidzianemu w niniejszej 
dyrektywie, podlega opodatkowaniu 
podatkiem od osób prawnych w ramach 
tego systemu w odniesieniu do wszystkich 
dochodów osiąganych z dowolnego źródła 
znajdującego się w państwie 
członkowskim, w którym jest rezydentem, 
lub poza nim.

Or. fr

Poprawka 140
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 
państwie członkowskim, które wybrało 
stosowanie systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w ramach tego systemu w 
odniesieniu do wszystkich dochodów 
osiąganych z dowolnego źródła 
znajdującego się w państwie 
członkowskim, w którym jest rezydentem, 
lub poza nim.

6. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 
państwie członkowskim podlega 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w ramach tego systemu w 
odniesieniu do wszystkich dochodów 
osiąganych z dowolnego źródła 
znajdującego się w państwie 
członkowskim, w którym jest rezydentem, 
lub poza nim.

Or. pt

Poprawka 141
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 7. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 
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państwie trzecim, które wybrało 
stosowanie systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w ramach tego systemu w 
odniesieniu do wszystkich dochodów 
osiąganych z działalności prowadzonej za 
pośrednictwem zakładu w państwie 
członkowskim.

państwie trzecim podlega opodatkowaniu 
podatkiem od osób prawnych w ramach 
tego systemu w odniesieniu do wszystkich 
dochodów osiąganych z działalności 
prowadzonej za pośrednictwem zakładu w 
państwie członkowskim.

Or. pt

Poprawka 142
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 
państwie trzecim, które wybrało 
stosowanie systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w ramach tego systemu w 
odniesieniu do wszystkich dochodów 
osiąganych z działalności prowadzonej za 
pośrednictwem zakładu w państwie 
członkowskim.

7. Przedsiębiorstwo będące rezydentem w 
państwie trzecim, które podlega systemowi 
przewidzianemu w niniejszej dyrektywie, 
podlega opodatkowaniu podatkiem od osób 
prawnych w ramach tego systemu w 
odniesieniu do wszystkich dochodów 
osiąganych z działalności prowadzonej za 
pośrednictwem zakładu w państwie 
członkowskim.

Or. fr

Poprawka 143
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przedsiębiorstwo kwalifikuje się do 
objęcia systemem przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie i wybierze jego 

Przedsiębiorstwo podlegające systemowi 
przewidzianemu w niniejszej dyrektywie, o 
ile nie wskazano inaczej, przestaje 
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stosowanie, to, o ile nie wskazano inaczej, 
przestaje ono podlegać pod krajowy 
system podatku od osób prawnych w 
zakresie wszystkich spraw uregulowanych 
niniejszą dyrektywą.

podlegać pod krajowy system podatku od 
osób prawnych w zakresie wszystkich 
spraw uregulowanych niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Poprawka 144
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przedsiębiorstwo kwalifikuje się do 
objęcia systemem przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie i wybierze jego 
stosowanie, to, o ile nie wskazano inaczej, 
przestaje ono podlegać pod krajowy system 
podatku od osób prawnych w zakresie 
wszystkich spraw uregulowanych niniejszą 
dyrektywą.

Jeżeli przedsiębiorstwo kwalifikuje się do 
objęcia systemem przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie, to, o ile nie 
wskazano inaczej, przestaje ono podlegać 
pod krajowy system podatku od osób 
prawnych w zakresie wszystkich spraw 
uregulowanych niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe.

Poprawka 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przedsiębiorstwo kwalifikuje się do 
objęcia systemem przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie i wybierze jego 
stosowanie, to, o ile nie wskazano inaczej, 

Jeżeli przedsiębiorstwo kwalifikuje się do 
objęcia systemem przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie i w związku z tym 
jest podatnikiem, to, o ile nie wskazano 
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przestaje ono podlegać pod krajowy system 
podatku od osób prawnych w zakresie 
wszystkich spraw uregulowanych niniejszą 
dyrektywą.

inaczej, przestaje ono podlegać pod 
krajowy system podatku od osób prawnych 
w zakresie wszystkich spraw 
uregulowanych niniejszą dyrektywą. 

Or. de

Poprawka 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna stawka opodatkowania 
Minimalna stawka opodatkowania osób 
prawnych ma zastosowanie na terytorium 
Unii Europejskiej. Nominalna stopa 
oprocentowania nie może jednak wynosić 
mniej niż 25%. W innym wypadku 
państwa członkowskie mogą same ustalać 
stawki.

Or. de

Poprawka 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otrzymane zyski podzielone; skreślona

Or. de

Poprawka 148
Miguel Portas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otrzymane zyski podzielone; skreślona

Or. pt

Poprawka 149
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otrzymane zyski podzielone; skreślona

Or. en

Poprawka 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przychody ze zbycia udziałów (akcji); skreślona

Or. de

Poprawka 151
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przychody ze zbycia udziałów (akcji); skreślona

Or. pt

Poprawka 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dochody zakładu w państwie trzecim. skreślona

Or. de

Poprawka 153
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty podlegające odliczeniu obejmują 
wszystkie koszty własne sprzedaży oraz 
wydatki, pomniejszone o podlegający 
odliczeniu podatek od wartości dodanej, 
poniesione przez podatnika w celu 
osiągnięcia lub zabezpieczenia dochodu, w 
tym koszty badań i rozwoju oraz koszty 
poniesione przy pozyskiwaniu kapitału 
własnego lub obcego na potrzeby 
prowadzonej działalności.

Koszty podlegające odliczeniu obejmują 
wszystkie koszty własne sprzedaży oraz 
wydatki, pomniejszone o podlegający 
odliczeniu podatek od wartości dodanej, 
poniesione przez podatnika w celu 
osiągnięcia lub zabezpieczenia dochodu, w 
tym koszty badań i rozwoju, pod 
warunkiem że zaoszczędzone pieniądze 
będą przeznaczane na pozyskiwanie lub 
wytwarzanie dóbr ekonomicznych, oraz 
koszty poniesione przy pozyskiwaniu 
kapitału własnego lub obcego na potrzeby 
prowadzonej działalności.

Or. de
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Poprawka 154
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) premie i wynagrodzenia związane z 
wynikami;

Or. en

Poprawka 155
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) podatki wymienione w załączniku III, z 
wyjątkiem akcyzy nałożonej na produkty 
energetyczne, alkohol i napoje alkoholowe 
oraz wyroby tytoniowe.

j) podatki wymienione w załączniku III.

Or. fr

Poprawka 156
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. j) 
państwo członkowskie może przewidzieć 
możliwość odliczenia jednego lub większej 
liczby podatków wymienionych w 
załączniku III. W przypadku grupy 
każdego takiego odliczenia dokonuje się 
od przydzielonego udziału członków grupy 
będących rezydentami w tym państwie 

skreślony
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członkowskim lub w nim położonych.

Or. fr

Poprawka 157
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy tworzeniu rezerw 
przedsiębiorstwa opierają swoje działania 
na krajowych i międzynarodowych 
standardach rachunkowości.

Or. lv

Poprawka 158
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
zakładów ubezpieczeń utworzone zgodnie 
z dyrektywą 91/674/EWG podlegają 
odliczeniu, z wyjątkiem rezerw na 
wyrównanie szkodowości. Państwo 
członkowskie może przewidzieć możliwość 
odliczenia rezerw na wyrównanie 
szkodowości. W przypadku grupy każdego 
takiego odliczenia rezerw na wyrównanie 
szkodowości dokonuje się od 
przydzielonego udziału członków grupy 
będących rezydentami w tym państwie 
członkowskim lub w nim położonych. 
Odliczone kwoty podlegają weryfikacji i 
korekcie na koniec każdego roku 
podatkowego. Przy obliczaniu podstawy
opodatkowania w przyszłych latach 

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
zakładów ubezpieczeń utworzone zgodnie 
z dyrektywą 91/674/EWG podlegają 
odliczeniu, z wyjątkiem rezerw na 
wyrównanie szkodowości. Państwo 
członkowskie, które zgodnie z art. 62 
dyrektywy 91/674/EWG zdecydowało się 
na wprowadzenie w prawie handlowym 
wymogu tworzenia rezerw na wyrównanie 
szkodowości, musi również przewidzieć 
możliwość odliczenia tego rodzaju rezerw 
od podatku. W przypadku grupy każdego 
takiego odliczenia rezerw na wyrównanie 
szkodowości dokonuje się od 
przydzielonego udziału członków grupy 
będących rezydentami w tym państwie 
członkowskim lub w nim położonych. 
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uwzględnia się już odliczone kwoty. Odliczone kwoty podlegają weryfikacji i 
korekcie na koniec każdego roku 
podatkowego. Przy obliczaniu podstawy 
opodatkowania w przyszłych latach 
uwzględnia się już odliczone kwoty.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które zgodnie z art. 62 dyrektywy 91/674/EWG wprowadziły w prawie 
handlowym wymóg tworzenia rezerw na wyrównanie szkodowości, o czym jest mowa w art. 
30 przedmiotowej dyrektywy, muszą również przewidzieć – w kontekście wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych – możliwość odliczenia tego 
rodzaju rezerw od podatku. W innym wypadku wymóg ten jest nie do przyjęcia. Rezerwy na 
wyrównanie szkodowości są sprawdzonym sposobem radzenia sobie ze stratami na dużą 
skalę.

Poprawka 159
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aktywa trwałe inne niż aktywa, o 
których mowa w art. 36 i 40, amortyzuje 
się łącznie w jednym pakiecie aktywów 
według rocznej stopy wynoszącej 25%
podstawy amortyzacji.

1. Aktywa trwałe inne niż aktywa, o 
których mowa w art. 36 i 40, amortyzuje 
się łącznie w jednym pakiecie aktywów 
według rocznej stopy wynoszącej 20%
podstawy amortyzacji.

Or. de

Poprawka 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strata poniesiona przez podatnika lub 
zakład podatnika niebędącego rezydentem 

1. Strata poniesiona przez podatnika lub 
zakład podatnika niebędącego rezydentem 
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w roku podatkowym może zostać 
odliczona w kolejnych latach 
podatkowych, o ile niniejsza dyrektywa nie 
stanowi inaczej.

w roku podatkowym może zostać 
odliczona w siedmiu kolejnych latach 
podatkowych, o ile niniejsza dyrektywa nie 
stanowi inaczej. Powyżej progu 
wynoszącego 1 mln euro przeniesiona 
strata jest ograniczona do 60% rocznego 
dochodu przekraczającego 1 mln euro.

Or. de

Poprawka 161
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PRZEPISY DOTYCZĄCE 
ROZPOCZĘCIA STOSOWANIA 
SYSTEMU I REZYGNACJI ZE
STOSOWANIA SYSTEMU 
PRZEWIDZIANEGO W NINIEJSZEJ 
DYREKTYWIE

PRZEPISY DOTYCZĄCE 
ROZPOCZĘCIA STOSOWANIA 
SYSTEMU PRZEWIDZIANEGO W 
NINIEJSZEJ DYREKTYWIE

Or. fr

Poprawka 162
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PRZEPISY DOTYCZĄCE 
ROZPOCZĘCIA STOSOWANIA 
SYSTEMU I REZYGNACJI ZE 
STOSOWANIA SYSTEMU 
PRZEWIDZIANEGO W NINIEJSZEJ 
DYREKTYWIE

PRZEPISY DOTYCZĄCE WEJŚCIA W 
ŻYCIE SYSTEMU PRZEWIDZIANEGO 
W NINIEJSZEJ DYREKTYWIE

Or. pt
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Poprawka 163
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PRZEPISY DOTYCZĄCE 
ROZPOCZĘCIA STOSOWANIA 
SYSTEMU I REZYGNACJI ZE
STOSOWANIA SYSTEMU 
PRZEWIDZIANEGO W NINIEJSZEJ 
DYREKTYWIE

PRZEPISY DOTYCZĄCE 
ROZPOCZĘCIA STOSOWANIA 
SYSTEMU PRZEWIDZIANEGO W 
NINIEJSZEJ DYREKTYWIE

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe, i w związku z tym rezygnacja ze 
stosowania systemu jest niemożliwa.

Poprawka 164
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku dokonania przez podatnika 
wyboru stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, o
ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, 
wszystkie aktywa i pasywa ujmuje się w 
ich wartości obliczonej zgodnie z 
krajowymi przepisami podatkowymi 
bezpośrednio przed datą rozpoczęcia 
stosowania systemu.

O ile niniejsza dyrektywa nie stanowi 
inaczej, wszystkie aktywa i pasywa ujmuje 
się w ich wartości obliczonej zgodnie z 
krajowymi przepisami podatkowymi 
bezpośrednio przed datą rozpoczęcia 
stosowania systemu.

Or. pt
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Poprawka 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku dokonania przez podatnika 
wyboru stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, o 
ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, 
wszystkie aktywa i pasywa ujmuje się w 
ich wartości obliczonej zgodnie z 
krajowymi przepisami podatkowymi 
bezpośrednio przed datą rozpoczęcia 
stosowania systemu.

W przypadku gdy podatnik jest objęty 
systemem przewidzianym w niniejszej 
dyrektywie, o ile niniejsza dyrektywa nie 
stanowi inaczej, wszystkie aktywa i 
pasywa ujmuje się w ich wartości 
obliczonej zgodnie z krajowymi 
przepisami podatkowymi bezpośrednio 
przed datą rozpoczęcia stosowania 
systemu.

Or. de

Poprawka 166
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku dokonania przez podatnika 
wyboru stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, o 
ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, 
wszystkie aktywa i pasywa ujmuje się w 
ich wartości obliczonej zgodnie z 
krajowymi przepisami podatkowymi 
bezpośrednio przed datą rozpoczęcia 
stosowania systemu.

W przypadku gdy podatnik podlega 
systemowi przewidzianemu w niniejszej 
dyrektywie, o ile niniejsza dyrektywa nie 
stanowi inaczej, wszystkie aktywa i 
pasywa ujmuje się w ich wartości 
obliczonej zgodnie z krajowymi 
przepisami podatkowymi bezpośrednio 
przed datą rozpoczęcia stosowania 
systemu.

Or. fr

Poprawka 167
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku dokonania przez podatnika 
wyboru stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, o 
ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, 
wszystkie aktywa i pasywa ujmuje się w 
ich wartości obliczonej zgodnie z 
krajowymi przepisami podatkowymi 
bezpośrednio przed datą rozpoczęcia 
stosowania systemu.

W przypadku gdy podatnik stosuje system 
przewidziany w niniejszej dyrektywie, o ile 
niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, 
wszystkie aktywa i pasywa ujmuje się w 
ich wartości obliczonej zgodnie z 
krajowymi przepisami podatkowymi 
bezpośrednio przed datą rozpoczęcia 
stosowania systemu.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe.

Poprawka 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przychody i koszty uznane na podstawie 
art. 24 ust. 2 i 3 za osiągnięte lub 
poniesione przed rozpoczęciem przez 
podatnika stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, 
lecz jeszcze nieuwzględnione w podstawie 
opodatkowania na podstawie krajowych 
przepisów dotyczących podatku od osób 
prawnych mających uprzednio 
zastosowanie do podatnika, stosownie do 
przypadku dolicza się do podstawy 
opodatkowania lub odlicza się od tej 
podstawy zgodnie z zasadami dotyczącymi 
momentu ich ujęcia określonymi w 
przepisach krajowych.

Przychody i koszty uznane na podstawie 
art. 24 ust. 2 i 3 za osiągnięte lub 
poniesione przed objęciem podatnika
systemem przewidzianym w niniejszej 
dyrektywie, lecz jeszcze nieuwzględnione 
w podstawie opodatkowania na podstawie 
krajowych przepisów dotyczących podatku 
od osób prawnych mających uprzednio 
zastosowanie do podatnika, stosownie do 
przypadku dolicza się do podstawy 
opodatkowania lub odlicza się od tej 
podstawy zgodnie z zasadami dotyczącymi 
momentu ich ujęcia określonymi w 
przepisach krajowych.
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Or. de

Poprawka 169
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przychody i koszty uznane na podstawie 
art. 24 ust. 2 i 3 za osiągnięte lub 
poniesione przed rozpoczęciem przez 
podatnika stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, 
lecz jeszcze nieuwzględnione w podstawie 
opodatkowania na podstawie krajowych 
przepisów dotyczących podatku od osób 
prawnych mających uprzednio 
zastosowanie do podatnika, stosownie do 
przypadku dolicza się do podstawy 
opodatkowania lub odlicza się od tej 
podstawy zgodnie z zasadami dotyczącymi 
momentu ich ujęcia określonymi w 
przepisach krajowych.

Przychody i koszty uznane na podstawie 
art. 24 ust. 2 i 3 za osiągnięte lub 
poniesione przed wejściem w życie systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, 
lecz jeszcze nieuwzględnione w podstawie 
opodatkowania na podstawie krajowych 
przepisów dotyczących podatku od osób 
prawnych mających uprzednio 
zastosowanie do podatnika, stosownie do 
przypadku dolicza się do podstawy 
opodatkowania lub odlicza się od tej 
podstawy zgodnie z zasadami dotyczącymi 
momentu ich ujęcia określonymi w 
przepisach krajowych.

Or. pt

Poprawka 170
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przychody i koszty uznane na podstawie 
art. 24 ust. 2 i 3 za osiągnięte lub 
poniesione przed rozpoczęciem przez 
podatnika stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, 
lecz jeszcze nieuwzględnione w podstawie 
opodatkowania na podstawie krajowych 
przepisów dotyczących podatku od osób 

Nie dotyczy wersji polskiej.



AM\885627PL.doc 89/246 PE478.376v01-00

PL

prawnych mających uprzednio 
zastosowanie do podatnika, stosownie do 
przypadku dolicza się do podstawy 
opodatkowania lub odlicza się od tej 
podstawy zgodnie z zasadami dotyczącymi 
momentu ich ujęcia określonymi w 
przepisach krajowych.

Or. fr

Poprawka 171
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od podstawy opodatkowania odlicza się 
przychody, które opodatkowano na 
podstawie krajowych przepisów 
dotyczących podatku od osób prawnych 
przed rozpoczęciem przez podatnika 
stosowania systemu w kwocie wyższej niż 
kwota, którą uwzględniono by w podstawie 
opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 2.

Od podstawy opodatkowania odlicza się 
przychody, które opodatkowano na 
podstawie krajowych przepisów 
dotyczących podatku od osób prawnych 
przed wejściem w życie systemu w kwocie 
wyższej niż kwota, którą uwzględniono by 
w podstawie opodatkowania na podstawie 
art. 24 ust. 2.

Or. pt

Poprawka 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od podstawy opodatkowania odlicza się 
przychody, które opodatkowano na 
podstawie krajowych przepisów 
dotyczących podatku od osób prawnych 
przed rozpoczęciem przez podatnika 
stosowania systemu w kwocie wyższej niż 
kwota, którą uwzględniono by w podstawie 

Od podstawy opodatkowania odlicza się 
przychody, które opodatkowano na 
podstawie krajowych przepisów 
dotyczących podatku od osób prawnych 
przed objęciem podatnika systemem w 
kwocie wyższej niż kwota, którą 
uwzględniono by w podstawie 
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opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 2. opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 2.

Or. de

Poprawka 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rezerwy, rezerwy na świadczenia 
emerytalne oraz odliczenia wierzytelności 
nieściągalnych przewidziane w art. 25, 26 i 
27 podlegają odliczeniu wyłącznie w 
zakresie, w jakim wynikają z działalności 
lub transakcji realizowanych po 
rozpoczęciu przez podatnika stosowania 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie.

1. Rezerwy, rezerwy na świadczenia 
emerytalne oraz odliczenia wierzytelności 
nieściągalnych przewidziane w art. 25, 26 i 
27 podlegają odliczeniu wyłącznie w 
zakresie, w jakim wynikają z działalności 
lub transakcji realizowanych po objęciu 
podatnika systemem przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie.

Or. de

Poprawka 174
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rezerwy, rezerwy na świadczenia 
emerytalne oraz odliczenia wierzytelności 
nieściągalnych przewidziane w art. 25, 26 i 
27 podlegają odliczeniu wyłącznie w 
zakresie, w jakim wynikają z działalności 
lub transakcji realizowanych po 
rozpoczęciu przez podatnika stosowania
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie.

1. Rezerwy, rezerwy na świadczenia 
emerytalne oraz odliczenia wierzytelności 
nieściągalnych przewidziane w art. 25, 26 i 
27 podlegają odliczeniu wyłącznie w 
zakresie, w jakim wynikają z działalności 
lub transakcji realizowanych po wejściu w 
życie systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie.

Or. pt
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Poprawka 175
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rezerwy, rezerwy na świadczenia 
emerytalne oraz odliczenia wierzytelności 
nieściągalnych przewidziane w art. 25, 26 i 
27 podlegają odliczeniu wyłącznie w 
zakresie, w jakim wynikają z działalności 
lub transakcji realizowanych po 
rozpoczęciu przez podatnika stosowania 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie.

1. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odliczeniu podlegają koszty, które 
poniesiono w związku z działalnością lub 
transakcjami realizowanymi przed 
rozpoczęciem przez podatnika stosowania 
systemu, a których jeszcze nie odliczono.

2. Odliczeniu podlegają koszty, które 
poniesiono w związku z działalnością lub 
transakcjami realizowanymi przed 
objęciem podatnika systemem, a których 
jeszcze nie odliczono.

Or. de

Poprawka 177
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odliczeniu podlegają koszty, które 
poniesiono w związku z działalnością lub 
transakcjami realizowanymi przed 
rozpoczęciem przez podatnika stosowania 
systemu, a których jeszcze nie odliczono.

2. Odliczeniu podlegają koszty, które 
poniesiono w związku z działalnością lub 
transakcjami realizowanymi przed 
wejściem w życie systemu, a których 
jeszcze nie odliczono.

Or. pt

Poprawka 178
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwoty już odliczone przed 
rozpoczęciem stosowania systemu nie 
podlegają ponownemu odliczeniu.

3. Kwoty już odliczone przed wejściem w 
życie systemu nie podlegają ponownemu 
odliczeniu.

Or. pt

Poprawka 179
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty powstałe przed rozpoczęciem 
stosowania systemu

skreślony

Straty poniesione przez podatnika przed 
rozpoczęciem stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, 
które na podstawie mających 
zastosowanie przepisów krajowych można 
by przenieść na kolejne okresy, a których 
nie skompensowano jeszcze z dochodem 
do opodatkowania, mogą zostać odliczone 
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od podstawy opodatkowania w zakresie 
przewidzianym w przepisach krajowych.

Or. en

Poprawka 180
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty powstałe przed rozpoczęciem 
stosowania systemu

Straty powstałe przed wejściem w życie 
systemu

Or. pt

Poprawka 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty poniesione przez podatnika przed 
rozpoczęciem stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, 
które na podstawie mających zastosowanie 
przepisów krajowych można by przenieść 
na kolejne okresy, a których nie 
skompensowano jeszcze z dochodem do 
opodatkowania, mogą zostać odliczone od 
podstawy opodatkowania w zakresie 
przewidzianym w przepisach krajowych.

Straty poniesione przez podatnika, zanim 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie zaczął mieć do niego 
zastosowanie, które to straty na podstawie 
mających zastosowanie przepisów 
krajowych można by przenieść na kolejne 
okresy, a których nie skompensowano 
jeszcze z dochodem do opodatkowania, 
mogą zostać odliczone od podstawy 
opodatkowania w zakresie przewidzianym 
w przepisach krajowych.

Or. de

Poprawka 182
Miguel Portas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty poniesione przez podatnika przed 
rozpoczęciem stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, 
które na podstawie mających zastosowanie 
przepisów krajowych można by przenieść 
na kolejne okresy, a których nie 
skompensowano jeszcze z dochodem do 
opodatkowania, mogą zostać odliczone od 
podstawy opodatkowania w zakresie 
przewidzianym w przepisach krajowych.

Straty poniesione przez podatnika przed 
wejściem w życie systemu przewidzianego 
w niniejszej dyrektywie, które na 
podstawie mających zastosowanie 
przepisów krajowych można by przenieść
na kolejne okresy, a których nie 
skompensowano jeszcze z dochodem do 
opodatkowania, mogą zostać odliczone od 
podstawy opodatkowania w zakresie 
przewidzianym w przepisach krajowych.

Or. pt

Poprawka 183
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty poniesione przez podatnika przed 
rozpoczęciem stosowania systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, 
które na podstawie mających zastosowanie 
przepisów krajowych można by przenieść 
na kolejne okresy, a których nie 
skompensowano jeszcze z dochodem do 
opodatkowania, mogą zostać odliczone od 
podstawy opodatkowania w zakresie 
przewidzianym w przepisach krajowych.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 184
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólna zasada dotycząca rezygnacji ze 
stosowania systemu

skreślony

W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, o ile niniejsza 
dyrektywa nie stanowi inaczej, jego 
aktywa i pasywa ujmuje się według ich 
wartości obliczonej zgodnie z przepisami 
dotyczącymi systemu.

Or. fr

Poprawka 185
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólna zasada dotycząca rezygnacji ze 
stosowania systemu

skreślony

W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, o ile niniejsza 
dyrektywa nie stanowi inaczej, jego 
aktywa i pasywa ujmuje się według ich 
wartości obliczonej zgodnie z przepisami 
dotyczącymi systemu.

Or. pt

Poprawka 186
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólna zasada dotycząca rezygnacji ze 
stosowania systemu

skreślony

W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, o ile niniejsza 
dyrektywa nie stanowi inaczej, jego 
aktywa i pasywa ujmuje się według ich 
wartości obliczonej zgodnie z przepisami 
dotyczącymi systemu.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe, i w związku z tym rezygnacja ze 
stosowania systemu jest niemożliwa.

Poprawka 187
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, o ile niniejsza 
dyrektywa nie stanowi inaczej, jego 
aktywa i pasywa ujmuje się według ich 
wartości obliczonej zgodnie z przepisami 
dotyczącymi systemu.

skreślony

Or. pt

Poprawka 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, o ile niniejsza 
dyrektywa nie stanowi inaczej, jego 
aktywa i pasywa ujmuje się według ich 
wartości obliczonej zgodnie z przepisami 
dotyczącymi systemu.

W przypadku gdy forma prawna 
przedsiębiorstwa zmienia się i w rezultacie 
przedsiębiorstwo przestaje być objęte 
przepisami dotyczącymi systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, o 
ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, 
jego aktywa i pasywa ujmuje się według 
ich wartości obliczonej zgodnie z 
przepisami dotyczącymi systemu.

Or. de

Poprawka 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie może on ponownie 
zacząć stosować ten system po upływie co 
najmniej trzech lat.

Or. en

Uzasadnienie

Taka różnica czasowa jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka agresywnego planowania 
podatkowego ze względu na połączenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych i krajowego systemu CIT oraz na częste przechodzenie między nimi.

Poprawka 190
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aktywa trwałe amortyzowane w pakiecie skreślony
W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie jego pakiet aktywów 
istniejący w ramach systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie 
ujmuje się do celów krajowych przepisów 
podatkowych mających następnie 
zastosowanie jako jeden pakiet aktywów, 
który amortyzuje się metodą degresywną 
według rocznej stawki w wysokości 25%.

Or. fr

Poprawka 191
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aktywa trwałe amortyzowane w pakiecie skreślony
W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie jego pakiet aktywów 
istniejący w ramach systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie 
ujmuje się do celów krajowych przepisów 
podatkowych mających następnie 
zastosowanie jako jeden pakiet aktywów, 
który amortyzuje się metodą degresywną 
według rocznej stawki w wysokości 25%.

Or. pt

Poprawka 192
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aktywa trwałe amortyzowane w pakiecie skreślony
W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie jego pakiet aktywów 
istniejący w ramach systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie 
ujmuje się do celów krajowych przepisów 
podatkowych mających następnie 
zastosowanie jako jeden pakiet aktywów, 
który amortyzuje się metodą degresywną 
według rocznej stawki w wysokości 25%.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe, i w związku z tym rezygnacja ze
stosowania systemu jest niemożliwa.

Poprawka 193
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie jego pakiet aktywów 
istniejący w ramach systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie 
ujmuje się do celów krajowych przepisów 
podatkowych mających następnie 
zastosowanie jako jeden pakiet aktywów, 
który amortyzuje się metodą degresywną 
według rocznej stawki w wysokości 25%.

skreślony

Or. pt
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Poprawka 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku rezygnacji przez podatnika 
ze stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie jego pakiet aktywów 
istniejący w ramach systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie 
ujmuje się do celów krajowych przepisów 
podatkowych mających następnie 
zastosowanie jako jeden pakiet aktywów, 
który amortyzuje się metodą degresywną 
według rocznej stawki w wysokości 25%.

W przypadku gdy forma prawna 
przedsiębiorstwa zmienia się i w rezultacie 
przedsiębiorstwo przestaje być objęte 
przepisami dotyczącymi systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie 
jego pakiet aktywów istniejący w ramach 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie ujmuje się do celów krajowych 
przepisów podatkowych mających 
następnie zastosowanie jako jeden pakiet 
aktywów, który amortyzuje się metodą 
degresywną według rocznej stawki w 
wysokości 25%.

Or. de

Poprawka 195
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy długoterminowe w momencie 
rezygnacji ze stosowania systemu

skreślony

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przychody i koszty 
wynikające z umów długoterminowych 
traktuje się zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych mającymi następnie 
zastosowanie. Nie uwzględnia się jednak 
ponownie przychodów i kosztów 
uwzględnionych już do celów 
podatkowych w systemie przewidzianym 
niniejszą dyrektywą.
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Or. fr

Poprawka 196
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy długoterminowe w momencie
rezygnacji ze stosowania systemu

skreślony

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przychody i koszty 
wynikające z umów długoterminowych 
traktuje się zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych mającymi następnie 
zastosowanie. Nie uwzględnia się jednak 
ponownie przychodów i kosztów 
uwzględnionych już do celów 
podatkowych w systemie przewidzianym 
niniejszą dyrektywą.

Or. pt

Poprawka 197
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy długoterminowe w momencie 
rezygnacji ze stosowania systemu

skreślony

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przychody i koszty 
wynikające z umów długoterminowych 
traktuje się zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych mającymi następnie 
zastosowanie. Nie uwzględnia się jednak 
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ponownie przychodów i kosztów 
uwzględnionych już do celów 
podatkowych w systemie przewidzianym 
niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe, i w związku z tym rezygnacja ze 
stosowania systemu jest niemożliwa.

Poprawka 198
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przychody i koszty 
wynikające z umów długoterminowych 
traktuje się zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych mającymi następnie 
zastosowanie. Nie uwzględnia się jednak 
ponownie przychodów i kosztów 
uwzględnionych już do celów 
podatkowych w systemie przewidzianym 
niniejszą dyrektywą.

skreślony

Or. pt

Poprawka 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przychody i koszty 
wynikające z umów długoterminowych 

Jeżeli forma prawna przedsiębiorstwa 
zmienia się i w rezultacie przedsiębiorstwo 
przestaje być objęte przepisami 



AM\885627PL.doc 103/246 PE478.376v01-00

PL

traktuje się zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych mającymi następnie 
zastosowanie. Nie uwzględnia się jednak 
ponownie przychodów i kosztów 
uwzględnionych już do celów 
podatkowych w systemie przewidzianym 
niniejszą dyrektywą.

dotyczącymi systemu, przychody i koszty 
wynikające z umów długoterminowych 
traktuje się zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych mającymi następnie 
zastosowanie. Nie uwzględnia się jednak 
ponownie przychodów i kosztów 
uwzględnionych już do celów 
podatkowych w systemie przewidzianym 
niniejszą dyrektywą.

Or. de

Poprawka 200
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rezerwy i odliczenia w momencie 
rezygnacji ze stosowania systemu

skreślony

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie koszty, które 
odliczono już zgodnie z art. 25–27, nie 
podlegają ponownemu odliczeniu.

Or. fr

Poprawka 201
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rezerwy i odliczenia w momencie 
rezygnacji ze stosowania systemu

skreślony

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przewidzianego w 
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niniejszej dyrektywie koszty, które 
odliczono już zgodnie z art. 25–27, nie 
podlegają ponownemu odliczeniu.

Or. pt

Poprawka 202
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rezerwy i odliczenia w momencie 
rezygnacji ze stosowania systemu

skreślony

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie koszty, które 
odliczono już zgodnie z art. 25–27, nie 
podlegają ponownemu odliczeniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe, i w związku z tym rezygnacja ze 
stosowania systemu jest niemożliwa.

Poprawka 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po rezygnacji przez podatnika ze 
stosowania systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie koszty, które 
odliczono już zgodnie z art. 25–27, nie 
podlegają ponownemu odliczeniu.

Jeżeli forma prawna przedsiębiorstwa 
zmienia się i w rezultacie przedsiębiorstwo 
przestaje być objęte przepisami 
dotyczącymi systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, koszty, które 
odliczono już zgodnie z art. 25–27, nie 
podlegają ponownemu odliczeniu.
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Or. de

Poprawka 204
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty w momencie rezygnacji ze 
stosowania systemu

skreślony

Straty poniesione przez podatnika, których 
nie skompensowano jeszcze z dochodami 
do opodatkowania na podstawie przepisów 
dotyczących sytemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, przenosi się na 
kolejne okresy zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych.

Or. fr

Poprawka 205
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty w momencie rezygnacji ze 
stosowania systemu

skreślony

Straty poniesione przez podatnika, których 
nie skompensowano jeszcze z dochodami 
do opodatkowania na podstawie przepisów 
dotyczących sytemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, przenosi się na 
kolejne okresy zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych.

Or. pt
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Poprawka 206
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty w momencie rezygnacji ze 
stosowania systemu

skreślony

Straty poniesione przez podatnika, których 
nie skompensowano jeszcze z dochodami 
do opodatkowania na podstawie przepisów 
dotyczących sytemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, przenosi się na 
kolejne okresy zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka przewiduje, że stosowanie systemu do jednostek kwalifikujących się (tj. 
spełniających kryteria konsolidacji) jest obowiązkowe, i w związku z tym rezygnacja ze 
stosowania systemu jest niemożliwa.

Poprawka 207
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty poniesione przez podatnika, których 
nie skompensowano jeszcze z dochodami 
do opodatkowania na podstawie przepisów 
dotyczących sytemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie, przenosi się na 
kolejne okresy zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych.

skreślony

Or. pt
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Poprawka 208
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się jednostki zależne skreślony
1. Kwalifikującymi się jednostkami 
zależnymi są wszystkie jednostki 
bezpośrednio zależne oraz jednostki 
zależne niższego poziomu, w których 
jednostka dominująca posiada:
a) więcej niż 50% praw głosu;
b) prawo własności ponad 75% kapitału 
przedsiębiorstwa lub ponad 75% praw do 
zysku.
2. Do celów obliczenia progów, o których 
mowa w ust. 1, dla przedsiębiorstw innych 
niż jednostki bezpośrednio zależne stosuje 
się następujące zasady:
a) w przypadku osiągnięcia progu praw 
głosu w odniesieniu do jednostki 
bezpośrednio zależnej i jednostki zależnej 
niższego poziomu uznaje się, że jednostka 
dominująca posiada 100% takich praw.
b) prawo do zysku oraz prawo własności 
kapitału oblicza się, mnożąc udziały 
posiadane w jednostkach pośrednio 
zależnych na każdym poziomie. W 
obliczeniach uwzględnia się również 
prawa własności w wysokości 75% lub 
mniej, które jednostka dominująca 
posiada bezpośrednio lub pośrednio, w 
tym prawa posiadane w 
przedsiębiorstwach będących rezydentami 
w państwie trzecim.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 209
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikującymi się jednostkami 
zależnymi są wszystkie jednostki 
bezpośrednio zależne oraz jednostki 
zależne niższego poziomu, w których 
jednostka dominująca posiada:

skreślony

a) więcej niż 50% praw głosu;
b) prawo własności ponad 75% kapitału 
przedsiębiorstwa lub ponad 75% praw do 
zysku.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 210
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikującymi się jednostkami 
zależnymi są wszystkie jednostki 
bezpośrednio zależne oraz jednostki 
zależne niższego poziomu, w których 
jednostka dominująca posiada:

1. Kwalifikującymi się jednostkami 
zależnymi są wszystkie jednostki 
bezpośrednio zależne oraz jednostki 
zależne niższego poziomu, w których 
jednostka dominująca posiada ponad 50% 
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praw głosu i praw do zysku.

Or. pt

Poprawka 211
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) więcej niż 50% praw głosu; skreślona

Or. pt

Poprawka 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) więcej niż 50% praw głosu; a) więcej niż 20% praw głosu;

Or. de

Poprawka 213
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prawo własności ponad 75% kapitału 
przedsiębiorstwa lub ponad 75% praw do 
zysku.

skreślona

Or. pt
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Poprawka 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prawo własności ponad 75% kapitału 
przedsiębiorstwa lub ponad 75% praw do 
zysku.

b) prawo własności ponad 25% kapitału 
przedsiębiorstwa lub ponad 25% praw do 
zysku.

Or. de

Poprawka 215
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów obliczenia progów, o których 
mowa w ust. 1, dla przedsiębiorstw innych 
niż jednostki bezpośrednio zależne stosuje 
się następujące zasady:

skreślony

a) w przypadku osiągnięcia progu praw 
głosu w odniesieniu do jednostki 
bezpośrednio zależnej i jednostki zależnej 
niższego poziomu uznaje się, że jednostka 
dominująca posiada 100% takich praw.
b) prawo do zysku oraz prawo własności 
kapitału oblicza się, mnożąc udziały 
posiadane w jednostkach pośrednio 
zależnych na każdym poziomie. W 
obliczeniach uwzględnia się również 
prawa własności w wysokości 75% lub 
mniej, które jednostka dominująca 
posiada bezpośrednio lub pośrednio, w 
tym prawa posiadane w 
przedsiębiorstwach będących rezydentami 
w państwie trzecim.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 216
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prawo do zysku oraz prawo własności 
kapitału oblicza się, mnożąc udziały 
posiadane w jednostkach pośrednio 
zależnych na każdym poziomie. W 
obliczeniach uwzględnia się również prawa 
własności w wysokości 75% lub mniej, 
które jednostka dominująca posiada 
bezpośrednio lub pośrednio, w tym prawa 
posiadane w przedsiębiorstwach będących 
rezydentami w państwie trzecim.

b) prawo do zysku oblicza się, mnożąc 
udziały posiadane w jednostkach pośrednio 
zależnych na każdym poziomie. W 
obliczeniach uwzględnia się również 
wszystkie prawa własności, które jednostka 
dominująca posiada bezpośrednio lub 
pośrednio, w tym prawa posiadane w 
przedsiębiorstwach będących rezydentami 
w państwie trzecim.

Or. pt

Poprawka 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prawo do zysku oraz prawo własności 
kapitału oblicza się, mnożąc udziały 
posiadane w jednostkach pośrednio 
zależnych na każdym poziomie. W 
obliczeniach uwzględnia się również prawa 
własności w wysokości 75% lub mniej, 
które jednostka dominująca posiada 
bezpośrednio lub pośrednio, w tym prawa 
posiadane w przedsiębiorstwach będących 

b) prawo do zysku oraz prawo własności 
kapitału oblicza się, mnożąc udziały 
posiadane w jednostkach pośrednio 
zależnych na każdym poziomie. W 
obliczeniach uwzględnia się również prawa 
własności w wysokości 25% lub mniej, 
które jednostka dominująca posiada 
bezpośrednio lub pośrednio, w tym prawa 
posiadane w przedsiębiorstwach będących 
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rezydentami w państwie trzecim. rezydentami w państwie trzecim.

Or. de

Poprawka 218
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utworzenie grupy skreślony
1. Podatnik będący rezydentem tworzy 
grupę z:
a) swoimi wszystkimi zakładami 
położonymi w innych państwach 
członkowskich;
b) wszystkimi zakładami położonymi w 
państwie członkowskim swoich 
kwalifikujących się jednostek zależnych 
będących rezydentami w państwie trzecim;
c) swoimi wszystkimi kwalifikującymi się 
jednostkami zależnymi będącymi 
rezydentami w jednym państwie 
członkowskim lub w większej ich liczbie;
d) innymi podatnikami będącymi 
rezydentami, którzy są kwalifikującymi się 
jednostkami zależnymi tego samego 
przedsiębiorstwa, które jest rezydentem w 
państwie trzecim i spełnia warunki 
określone w art. 2 ust. 2 lit. a).
2. Podatnik niebędący rezydentem tworzy 
grupę, w której skład wchodzą jego 
wszystkie zakłady położone w państwach 
członkowskich oraz jego wszystkie 
kwalifikujące się jednostki zależne będące 
rezydentami w jednym państwie 
członkowskim lub w większej ich liczbie, w 
tym zakłady tych jednostek zależnych 
położone w państwach członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 219
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niewypłacalność skreślony
Członkiem grupy nie może zostać 
przedsiębiorstwo znajdujące się w stanie 
niewypłacalności lub likwidacji. Podatnik, 
wobec którego ogłoszono niewypłacalność 
lub który znajduje się w stanie likwidacji, 
niezwłocznie występuje z grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 220
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres konsolidacji skreślony
1. Konsolidacji podlegają podstawy 
opodatkowania członków grupy.
2. Jeżeli skonsolidowana podstawa 
opodatkowania ma wartość ujemną, stratę 
przenosi się na kolejne okresy i 
kompensuje z pierwszą kolejną dodatnią 
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podstawą opodatkowania. Jeżeli podstawa 
opodatkowania ma wartość dodatnią, 
podlega ona podziałowi zgodnie z art. 86–
102.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 221
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli skonsolidowana podstawa 
opodatkowania ma wartość ujemną, stratę 
przenosi się na kolejne okresy i 
kompensuje z pierwszą kolejną dodatnią 
podstawą opodatkowania. Jeżeli podstawa 
opodatkowania ma wartość dodatnią, 
podlega ona podziałowi zgodnie z art. 86–
102.

2. Jeżeli skonsolidowana podstawa 
opodatkowania ma wartość ujemną, stratę 
przenosi się na kolejny rok i odlicza się od 
pierwszej kolejnej dodatniej podstawy
opodatkowania. Jeżeli podstawa 
opodatkowania ma wartość dodatnią, 
podlega ona podziałowi zgodnie z art. 86–
102.

Or. pt

Poprawka 222
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli ujemna skonsolidowana 
podstawa opodatkowania odpowiada 
pierwszemu rokowi podatkowemu 
podatnika, można ją przenieść na 
następne trzy lata oraz odliczyć od 
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odpowiednich dodatnich podstaw 
opodatkowania, o ile takie istnieją. Jeżeli 
ujemna skonsolidowana podstawa 
opodatkowania odpowiada drugiemu 
rokowi podatkowemu podatnika, można ją 
przenieść na następne dwa lata oraz 
odliczyć od odpowiednich dodatnich 
podstaw opodatkowania, o ile takie 
istnieją.

Or. pt

Poprawka 223
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy konsolidacji nie uwzględnia się 
lat poprzedzających wejście w życie 
niniejszej dyrektywy. Straty powstałe przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy nie 
mogą zostać skonsolidowane.

Or. en

Poprawka 224
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57a
Niedziałanie wstecz

Konsolidację stosuje się wyłącznie do 
zysków podlegających opodatkowaniu 
osiągniętych po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.
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Or. fr

Poprawka 225
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57a
Straty nie mogą być przenoszone na 
więcej niż pięć lat.

Or. en

Poprawka 226
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Moment zaliczenia do grupy skreślony
1. Kryteria progowe określone w art. 54 
muszą być spełnione przez cały rok 
podatkowy.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
podatnik staje się członkiem grupy z 
dniem osiągnięcia kryteriów progowych 
określonych w art. 54. Kryteria progowe 
muszą być spełnione przez przynajmniej 
dziewięć kolejnych miesięcy, przy czym w 
przypadku niespełnienia tego warunku 
podatnika traktuje się tak, jakby nigdy nie 
został członkiem grupy.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 227
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
podatnik staje się członkiem grupy z dniem 
osiągnięcia kryteriów progowych 
określonych w art. 54. Kryteria progowe 
muszą być spełnione przez przynajmniej 
dziewięć kolejnych miesięcy, przy czym w 
przypadku niespełnienia tego warunku 
podatnika traktuje się tak, jakby nigdy nie 
został członkiem grupy.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
podatnik staje się członkiem grupy z dniem 
osiągnięcia kryterium progowego 
określonego w art. 54. Kryterium progowe 
musi być spełnione przez przynajmniej 
dziewięć kolejnych miesięcy, przy czym w 
przypadku niespełnienia tego warunku
podatnika traktuje się tak, jakby nigdy nie 
został członkiem grupy.

Or. pt

Poprawka 228
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
podatnik staje się członkiem grupy z dniem 
osiągnięcia kryteriów progowych 
określonych w art. 54. Kryterium progowe 
musi być spełnione przez przynajmniej 
dziewięć kolejnych miesięcy, przy czym w 
przypadku niespełnienia tego warunku 
podatnika traktuje się tak, jakby nigdy nie 
został członkiem grupy.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
podatnik staje się członkiem grupy z dniem 
osiągnięcia kryteriów progowych 
określonych w art. 54. Kryterium progowe 
musi być spełnione przez przynajmniej 
dwanaście kolejnych miesięcy, przy czym 
w przypadku niespełnienia tego warunku 
podatnika traktuje się tak, jakby nigdy nie 
został członkiem grupy.

Or. fr
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Poprawka 229
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nieuwzględnianie transakcji wewnątrz 
grupy

skreślony

1. Przy obliczaniu skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania pomija się zyski 
i straty wynikające z transakcji 
przeprowadzanych bezpośrednio między 
członkami grupy.
2. W celu uznania transakcji za transakcję 
wewnątrz grupy obie strony transakcji 
muszą być członkami grupy w momencie, 
gdy transakcja jest realizowana i gdy 
ujmowane są związane z nią przychody i 
koszty.
3. Grupy stosują jednolitą i należycie 
udokumentowaną metodę 
ewidencjonowania transakcji wewnątrz 
grupy. Zmiany tej metody grupy mogą 
dokonać wyłącznie z ważnych względów 
handlowych na początku roku 
podatkowego.
4. Metoda ewidencjonowania transakcji 
wewnątrz grupy musi umożliwiać 
określenie wszystkich przeniesień i całego 
obrotu wewnątrz grupy według kosztu lub 
wartości dla celów podatkowych, przy 
czym uwzględnia się niższą z tych kwot.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.
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Poprawka 230
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Grupy stosują jednolitą i należycie 
udokumentowaną metodę 
ewidencjonowania transakcji wewnątrz 
grupy. Zmiany tej metody grupy mogą 
dokonać wyłącznie z ważnych względów 
handlowych na początku roku 
podatkowego.

skreślony

Or. lt

Poprawka 231
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Metoda ewidencjonowania transakcji 
wewnątrz grupy musi umożliwiać 
określenie wszystkich przeniesień i całego 
obrotu wewnątrz grupy według kosztu lub 
wartości dla celów podatkowych, przy 
czym uwzględnia się niższą z tych kwot.

skreślony

Or. lt

Poprawka 232
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podatki u źródła skreślony
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Od transakcji między członkami grupy nie 
nalicza się podatków u źródła ani innych 
podobnych podatków.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 233
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aktywa trwałe w momencie przystąpienia 
do grupy

skreślony

W przypadku gdy w dniu przystąpienia do 
grupy podatnik jest właścicielem 
faktycznym aktywów trwałych 
niepodlegających amortyzacji lub 
podlegających indywidualnej amortyzacji 
i w przeciągu pięciu lat od tej daty nastąpi 
zbycie jakiegokolwiek składnika tych 
aktywów przez członka grupy, 
przydzielony udział członka grupy 
posiadającego prawo faktycznej własności 
tych aktywów w dniu przystąpienia do 
grupy podlega korekcie w roku, w którym 
dokonano zbycia. Do tego udziału dolicza 
się przychody z takiego zbycia, a odlicza 
się koszty związane z aktywami 
niepodlegającymi amortyzacji oraz 
wartość dla celów podatkowych aktywów 
podlegających amortyzacji.
Takiej korekty dokonuje się również w 
stosunku do aktywów finansowych, z 
wyjątkiem udziałów (akcji) w 
przedsiębiorstwach stowarzyszonych, 
udziałów kapitałowych i udziałów (akcji) 
własnych.
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Jeżeli w wyniku reorganizacji 
przedsiębiorstwa podatnik przestanie 
istnieć lub nie będzie już posiadał zakładu 
w państwie członkowskim, w którym był 
rezydentem w dniu swojego przystąpienia 
do grupy, do celów stosowania przepisów 
niniejszego artykułu uznaje się, że 
podatnik posiada zakład w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 234
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy długoterminowe w momencie 
przystąpienia do grupy

skreślony

Przychody i koszty, które zostały 
osiągnięte lub poniesione zgodnie z art. 24 
ust. 2 i 3 przed przystąpieniem podatnika 
do grupy, a których nie uwzględniono 
jeszcze przy obliczaniu podatku na 
podstawie obowiązujących krajowych 
przepisów dotyczących podatku od osób 
prawnych, dolicza się do przydzielonego 
udziału lub odlicza od niego zgodnie z 
zasadami dotyczącymi momentu ich 
ujęcia określonymi w przepisach 
krajowych.
Od przydzielonego udziału odlicza się 
przychody, które opodatkowano na 
podstawie obowiązujących krajowych 
przepisów dotyczących podatku od osób 
prawnych przed przystąpieniem podatnika 
do grupy w kwocie wyższej niż kwota, 
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którą naliczono by na podstawie art. 24 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 235
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rezerwy i odliczenia w momencie 
przystąpienia do grupy

skreślony

Koszty, o których mowa w art. 25, 26 i 27, 
które poniesiono w związku z 
działalnością lub transakcjami 
realizowanymi przed przystąpieniem 
podatnika do grupy, a na które nie 
utworzono rezerwy lub których nie 
odliczono na podstawie obowiązujących 
krajowych przepisów dotyczących podatku 
od osób prawnych, podlegają odliczeniu 
wyłącznie od przydzielonego udziału 
podatnika, chyba że poniesiono je po 
upływie pięciu lat od przystąpienia 
podatnika do grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 236
Danuta Jazłowiecka
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty w momencie przystąpienia do grupy skreślony
Nierozliczone straty poniesione przez 
podatnika lub zakład na podstawie 
przepisów niniejszej dyrektywy lub na 
podstawie krajowych przepisów 
dotyczących podatku od osób prawnych 
przed przystąpieniem do grupy nie 
podlegają kompensacji ze skonsolidowaną 
podstawą opodatkowania. Straty takie 
przenosi się na kolejne okresy i można je 
kompensować z przydzielonym udziałem 
zgodnie z, odpowiednio, art. 43 lub 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
podatku od osób prawnych, które miałyby 
zastosowanie do podatnika w przypadku
braku systemu przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 237
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwiązanie grupy skreślony
W przypadku rozwiązania grupy uznaje 
się, że rok podatkowy dobiega końca. 
Skonsolidowaną podstawę opodatkowania 
oraz wszelkie nierozliczone straty grupy 
przypisuje się każdemu członkowi grupy 
zgodnie z art. 86–102 na podstawie 
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wskaźników podziału obowiązujących w 
roku podatkowym, w którym rozwiązano 
grupę.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 238
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty po rozwiązaniu grupy skreślony
Po rozwiązaniu grupy straty traktowane 
są następująco:
a) jeżeli podatnik będzie nadal stosował 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie, ale poza grupą, straty przenosi 
się na kolejne okresy i kompensuje 
zgodnie z art. 43;
b) jeżeli podatnik przystąpi do innej grupy, 
straty przenosi się na kolejne okresy i 
kompensuje z jego przydzielonym 
udziałem;
c) jeżeli podatnik zrezygnuje ze 
stosowania systemu, straty przenosi się na 
kolejne okresy i kompensuje zgodnie z 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
podatku od osób prawnych, które będą 
miały zastosowanie, tak jakby straty te 
powstały w czasie, gdy podatnik podlegał 
tym przepisom.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 239
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli podatnik będzie nadal stosował 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie, ale poza grupą, straty przenosi 
się na kolejne okresy i kompensuje zgodnie 
z art. 43;

a) jeżeli podatnik przestaje należeć do 
którejkolwiek z grup, straty przenosi się na 
kolejne okresy i kompensuje zgodnie z art. 
43; 

Or. fr

Poprawka 240
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli podatnik będzie nadal stosował 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie, ale poza grupą, straty przenosi 
się na kolejne okresy i kompensuje zgodnie 
z art. 43;

a) jeżeli podatnik będzie poza grupą, straty 
przenosi się na kolejne okresy i 
kompensuje zgodnie z art. 43;

Or. pt

Poprawka 241
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli podatnik zrezygnuje ze 
stosowania systemu, straty przenosi się na 
kolejne okresy i kompensuje zgodnie z 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
podatku od osób prawnych, które będą 
miały zastosowanie, tak jakby straty te 
powstały w czasie, gdy podatnik podlegał 
tym przepisom.

skreślona

Or. fr

Poprawka 242
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli podatnik zrezygnuje ze 
stosowania systemu, straty przenosi się na 
kolejne okresy i kompensuje zgodnie z 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
podatku od osób prawnych, które będą 
miały zastosowanie, tak jakby straty te 
powstały w czasie, gdy podatnik podlegał
tym przepisom.

skreślona

Or. pt

Poprawka 243
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aktywa trwałe w momencie wystąpienia z skreślony
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grupy
W przypadku zbycia aktywów trwałych 
niepodlegających amortyzacji lub 
podlegających indywidualnej amortyzacji, 
z wyjątkiem aktywów stanowiących powód 
ograniczenia zwolnienia na podstawie art. 
75, w przeciągu trzech lat od wystąpienia z 
grupy podatnika posiadającego prawo 
faktycznej własności tych aktywów, 
przychody ze zbycia tych aktywów dolicza 
się do skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania grupy w roku, w którym 
dokonano zbycia, a odlicza się koszty 
dotyczące aktywów niepodlegających 
amortyzacji oraz wartość dla celów 
podatkowych aktywów podlegających 
amortyzacji.
Tę samą zasadę stosuje się do aktywów 
finansowych, z wyjątkiem udziałów (akcji) 
w przedsiębiorstwach stowarzyszonych, 
udziałów kapitałowych i udziałów (akcji) 
własnych.
Przychody ze zbycia, które doliczono do 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
grupy, nie podlegają opodatkowaniu z 
innego tytułu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 244
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wartości niematerialne i prawne 
wytworzone we własnym zakresie

skreślony
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W przypadku gdy podatnik, który jest 
właścicielem faktycznym składnika 
wartości niematerialnych i prawnych 
wytworzonych we własnym zakresie lub 
większej ich liczby, wystąpi z grupy, kwotę 
odpowiadającą kosztom poniesionym w 
stosunku do tych składników aktywów na 
badania, rozwój, marketing i reklamę w 
okresie poprzednich pięciu lat dolicza się 
do skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania pozostałych członków 
grupy. Doliczona kwota nie może jednak 
przekroczyć wartości tych składników 
aktywów na dzień wystąpienia podatnika z 
grupy. Koszty te przypisuje się 
podatnikowi występującemu z grupy i 
traktuje się zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych, które będą miały zastosowanie 
do podatnika, lub w przypadku dalszego 
stosowania przez podatnika systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie –
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 245
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy podatnik, który jest 
właścicielem faktycznym składnika 
wartości niematerialnych i prawnych 
wytworzonych we własnym zakresie lub 
większej ich liczby, wystąpi z grupy, 
kwotę odpowiadającą kosztom 
poniesionym w stosunku do tych 

W przypadku gdy podatnik, który jest 
właścicielem faktycznym składnika 
wartości niematerialnych i prawnych 
wytworzonych we własnym zakresie lub 
większej ich liczby, wystąpi z grupy, 
kwotę odpowiadającą kosztom 
poniesionym w stosunku do tych 
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składników aktywów na badania, rozwój, 
marketing i reklamę w okresie poprzednich 
pięciu lat dolicza się do skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania pozostałych 
członków grupy. Doliczona kwota nie 
może jednak przekroczyć wartości tych 
składników aktywów na dzień wystąpienia 
podatnika z grupy. Koszty te przypisuje się 
podatnikowi występującemu z grupy i 
traktuje się zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi podatku od osób 
prawnych, które będą miały zastosowanie 
do podatnika, lub w przypadku dalszego 
stosowania przez podatnika systemu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie –
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

składników aktywów na badania, rozwój, 
marketing i reklamę w okresie poprzednich 
pięciu lat dolicza się do skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania pozostałych 
członków grupy. Doliczona kwota nie 
może jednak przekroczyć wartości tych 
składników aktywów na dzień wystąpienia 
podatnika z grupy. Koszty te przypisuje się 
podatnikowi występującemu z grupy i 
traktuje się zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Or. pt

Poprawka 246
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Straty w momencie wystąpienia z grupy skreślony
Członkowi grupy występującemu z grupy 
nie przypisuje się żadnych strat.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 247
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Reorganizacje przedsiębiorstw wewnątrz 
grupy

skreślony

1. Reorganizacja przedsiębiorstw 
wewnątrz grupy lub przeniesienie siedziby 
podatnika będącego członkiem grupy nie 
powoduje powstania zysków lub strat do 
celów określenia skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania. Zastosowanie 
ma art. 59 ust. 3.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1, w 
przypadku gdy w wyniku reorganizacji 
przedsiębiorstw lub szeregu transakcji 
między członkami grupy w okresie dwóch 
lat zasadniczo wszystkie aktywa podatnika 
zostaną przeniesione do innego państwa 
członkowskiego i wskaźnik aktywów 
ulegnie znacznej zmianie, zastosowanie 
mają następujące zasady.
Przez okres pięciu lat po przeniesieniu 
aktywów przeniesione aktywa zalicza się 
do wskaźnika aktywów podatnika 
dokonującego ich przeniesienia, pod 
warunkiem że właścicielem faktycznym 
tych aktywów nadal pozostaje członek 
grupy. Jeżeli podatnik już nie istnieje lub 
nie posiada już zakładu w państwie 
członkowskim, z którego dokonano 
przeniesienia aktywów, do celów 
stosowania przepisów niniejszego artykułu 
uznaje się, że podatnik ten posiada zakład 
w tym państwie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 248
Danuta Jazłowiecka
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Traktowanie strat w przypadku 
reorganizacji przedsiębiorstw obejmującej 
dwie grupy lub ich większą liczbę

skreślony

1. W przypadku gdy w wyniku 
reorganizacji przedsiębiorstw jedna grupa 
lub większa ich liczba czy też dwóch 
członków grupy lub większa ich liczba 
staną się częścią innej grupy, wszelkie 
nierozliczone straty uprzednio istniejącej 
grupy lub grup przydziela się każdemu 
członkowi tej innej grupy zgodnie z art. 
86–102 na podstawie wskaźników 
obowiązujących w roku podatkowym, w 
którym nastąpiła reorganizacja 
przedsiębiorstw, i przenosi się je na 
przyszłe okresy.
2. W przypadku połączenia, w rozumieniu 
art. 2 lit. a) pkt (i) oraz (ii) dyrektywy 
Rady 2009/133/WE19, dwóch głównych 
podatników lub większej ich liczby 
wszelkie nierozliczone straty grupy 
przydziela się jej członkom zgodnie z art. 
86–102 na podstawie wskaźników 
obowiązujących w roku podatkowym, w 
którym doszło do połączenia, i przenosi się 
je na przyszłe okresy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 249
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwolnienie z progresją skreślony
Nie naruszając przepisów art. 75, przy 
ustalaniu stawki podatkowej mającej 
zastosowanie do podatnika można 
uwzględnić przychód zwolniony z 
opodatkowania na podstawie art. 11 lit. c), 
d) lub e).

Or. de

Poprawka 250
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwolnienie z progresją skreślony
Nie naruszając przepisów art. 75, przy 
ustalaniu stawki podatkowej mającej 
zastosowanie do podatnika można 
uwzględnić przychód zwolniony z 
opodatkowania na podstawie art. 11 lit. c), 
d) lub e).

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 251
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 75, przy 
ustalaniu stawki podatkowej mającej 
zastosowanie do podatnika można 
uwzględnić przychód zwolniony z 
opodatkowania na podstawie art. 11 lit. c), 
d) lub e).

Nie naruszając przepisów art. 75, przy 
ustalaniu stawki podatkowej mającej 
zastosowanie do podatnika można 
uwzględnić przychód zwolniony z 
opodatkowania na podstawie art. 11 lit. e).

Or. pt

Poprawka 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstąpienie od zwolnienia na rzecz 
metody zaliczenia

skreślony

Przepisów art. 11 lit. c), d) lub e) nie 
stosuje się, w przypadku gdy jednostka, 
która dokonała wypłaty zysku 
podzielonego, jednostka, w przypadku 
której zbyto posiadane w niej udziały, lub 
zakład podlegały w państwie, w którym 
jednostka jest rezydentem, lub państwie, w 
którym położony jest zakład:
a) podatkowi od zysków, na zasadach 
ogólnych obowiązujących w tym państwie 
trzecim, według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 40% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;
b) szczególnym zasadom w tym państwie 
trzecim dopuszczającym znacznie niższy 
poziom opodatkowania niż zasady ogólne.
Komisja publikuje corocznie średnią 
ustawową stawkę podatku od osób 
prawnych obowiązującą w państwach 
członkowskich. Stawka ta liczona jest jako 
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średnia arytmetyczna. Do celów 
niniejszego artykułu oraz art. 81 i 82 
zmienione stawki stosuje się po raz 
pierwszy do podatników w ich roku 
podatkowym rozpoczynającym się po 
wprowadzeniu zmiany.

Or. de

Poprawka 253
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstąpienie od zwolnienia na rzecz 
metody zaliczenia

skreślony

Przepisów art. 11 lit. c), d) lub e) nie 
stosuje się, w przypadku gdy jednostka, 
która dokonała wypłaty zysku 
podzielonego, jednostka, w przypadku 
której zbyto posiadane w niej udziały, lub 
zakład podlegały w państwie, w którym 
jednostka jest rezydentem, lub państwie, w 
którym położony jest zakład:
a) podatkowi od zysków, na zasadach 
ogólnych obowiązujących w tym państwie 
trzecim, według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 40% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;
b) szczególnym zasadom w tym państwie 
trzecim dopuszczającym znacznie niższy 
poziom opodatkowania niż zasady ogólne.
Komisja publikuje corocznie średnią 
ustawową stawkę podatku od osób 
prawnych obowiązującą w państwach 
członkowskich. Stawka ta liczona jest jako 
średnia arytmetyczna. Do celów 
niniejszego artykułu oraz art. 81 i 82 
zmienione stawki stosuje się po raz 
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pierwszy do podatników w ich roku 
podatkowym rozpoczynającym się po 
wprowadzeniu zmiany.

Or. en

Poprawka 254
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 11 lit. c), d) lub e) nie 
stosuje się, w przypadku gdy jednostka, 
która dokonała wypłaty zysku 
podzielonego, jednostka, w przypadku 
której zbyto posiadane w niej udziały, lub 
zakład podlegały w państwie, w którym 
jednostka jest rezydentem, lub państwie, w 
którym położony jest zakład:

Przepisów art. 11 lit. e) nie stosuje się, w 
przypadku gdy jednostka, która dokonała 
wypłaty zysku podzielonego, jednostka, w 
przypadku której zbyto posiadane w niej 
udziały, lub zakład podlegały w państwie, 
w którym jednostka jest rezydentem, lub 
państwie, w którym położony jest zakład:

Or. pt

Poprawka 255
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podatkowi od zysków, na zasadach 
ogólnych obowiązujących w tym państwie 
trzecim, według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 40% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

a) podatkowi od zysków, na zasadach 
ogólnych obowiązujących w tym państwie 
trzecim, według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 20%;

Or. pt
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Poprawka 256
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podatkowi od zysków, na zasadach 
ogólnych obowiązujących w tym państwie 
trzecim, według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 40% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

a) podatkowi od zysków, na zasadach 
ogólnych obowiązujących w tym państwie 
trzecim, według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 100% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 257
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podatkowi od zysków, na zasadach 
ogólnych obowiązujących w tym państwie 
trzecim, według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 40% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

a) podatkowi od zysków, na zasadach 
ogólnych obowiązujących w tym państwie 
trzecim, według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 70% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 258
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje corocznie średnią 
ustawową stawkę podatku od osób 
prawnych obowiązującą w państwach 
członkowskich. Stawka ta liczona jest jako 
średnia arytmetyczna. Do celów 
niniejszego artykułu oraz art. 81 i 82 
zmienione stawki stosuje się po raz 
pierwszy do podatników w ich roku 
podatkowym rozpoczynającym się po 
wprowadzeniu zmiany.

skreślony

Or. pt

Poprawka 259
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczenie dochodu zagranicznego 
zakładu

skreślony

W przypadku gdy art. 73 ma zastosowanie 
do dochodu zakładu w państwie trzecim, 
przychody tego zakładu, jego koszty i inne 
pozycje podlegające odliczeniu ustala się 
na podstawie przepisów dotyczących 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 260
Miguel Portas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie zwolnienia w przypadku 
zbycia udziałów (akcji)

skreślony

W przypadku gdy w wyniku zbycia 
udziałów (akcji) podatnik, który nabył w 
bieżącym roku podatkowym lub w 
ubiegłych latach podatkowych w ramach 
transakcji wewnątrz grupy składnik 
aktywów trwałych lub większą liczbę 
aktywów trwałych, innych niż aktywa 
amortyzowane w pakiecie, opuszcza 
grupę, kwota odpowiadająca wartości tych 
aktywów nie podlega zwolnieniu, chyba że 
zostanie wykazane, że transakcje 
wewnątrz grupy zostały przeprowadzone z 
ważnych względów handlowych.
Kwotę nieobjętą zwolnieniem stanowi 
wartość rynkowa składnika lub 
składników aktywów w momencie 
przeniesienia pomniejszona o wartość dla 
celów podatkowych składników aktywów 
lub o koszty, o których mowa w art. 20, 
dotyczące aktywów trwałych 
niepodlegających amortyzacji.
W przypadku gdy beneficjentem 
rzeczywistym zbytych udziałów (akcji) jest 
podatnik niebędący rezydentem lub 
podmiot niebędący podatnikiem, uznaje 
się, że wartość rynkowa składnika lub 
składników aktywów w momencie 
przeniesienia, pomniejszona o wartość dla 
celów podatkowych, została otrzymana 
przez podatnika, który posiadał dane 
składniki aktywów przed dokonaniem 
transakcji wewnątrz grupy, o której mowa 
w akapicie pierwszym.

Or. pt

Poprawka 261
Danuta Jazłowiecka
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie zwolnienia w przypadku 
zbycia udziałów (akcji)

skreślony

W przypadku gdy w wyniku zbycia
udziałów (akcji) podatnik, który nabył w 
bieżącym roku podatkowym lub w 
ubiegłych latach podatkowych w ramach 
transakcji wewnątrz grupy składnik 
aktywów trwałych lub większą liczbę 
aktywów trwałych, innych niż aktywa 
amortyzowane w pakiecie, opuszcza 
grupę, kwota odpowiadająca wartości tych 
aktywów nie podlega zwolnieniu, chyba że 
zostanie wykazane, że transakcje 
wewnątrz grupy zostały przeprowadzone z 
ważnych względów handlowych.
Kwotę nieobjętą zwolnieniem stanowi 
wartość rynkowa składnika lub 
składników aktywów w momencie 
przeniesienia pomniejszona o wartość dla 
celów podatkowych składników aktywów 
lub o koszty, o których mowa w art. 20, 
dotyczące aktywów trwałych 
niepodlegających amortyzacji.
W przypadku gdy beneficjentem 
rzeczywistym zbytych udziałów (akcji) jest 
podatnik niebędący rezydentem lub 
podmiot niebędący podatnikiem, uznaje 
się, że wartość rynkowa składnika lub 
składników aktywów w momencie 
przeniesienia, pomniejszona o wartość dla 
celów podatkowych, została otrzymana 
przez podatnika, który posiadał dane 
składniki aktywów przed dokonaniem 
transakcji wewnątrz grupy, o której mowa 
w akapicie pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
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„konsolidacja”.

Poprawka 262
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w wyniku zbycia 
udziałów (akcji) podatnik, który nabył w 
bieżącym roku podatkowym lub w 
ubiegłych latach podatkowych w ramach 
transakcji wewnątrz grupy składnik 
aktywów trwałych lub większą liczbę 
aktywów trwałych, innych niż aktywa 
amortyzowane w pakiecie, opuszcza 
grupę, kwota odpowiadająca wartości tych 
aktywów nie podlega zwolnieniu, chyba że 
zostanie wykazane, że transakcje 
wewnątrz grupy zostały przeprowadzone z 
ważnych względów handlowych.

skreślony

Or. pt

Poprawka 263
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwotę nieobjętą zwolnieniem stanowi 
wartość rynkowa składnika lub 
składników aktywów w momencie 
przeniesienia pomniejszona o wartość dla 
celów podatkowych składników aktywów 
lub o koszty, o których mowa w art. 20, 
dotyczące aktywów trwałych 
niepodlegających amortyzacji.

skreślony

Or. pt
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Poprawka 264
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy beneficjentem 
rzeczywistym zbytych udziałów (akcji) jest 
podatnik niebędący rezydentem lub 
podmiot niebędący podatnikiem, uznaje 
się, że wartość rynkowa składnika lub 
składników aktywów w momencie 
przeniesienia, pomniejszona o wartość dla 
celów podatkowych, została otrzymana 
przez podatnika, który posiadał dane 
składniki aktywów przed dokonaniem 
transakcji wewnątrz grupy, o której mowa 
w akapicie pierwszym.

skreślony

Or. pt

Poprawka 265
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odsetki i opłaty licencyjne oraz wszelkie 
inne dochody opodatkowane u źródła

skreślony

1. W przypadku gdy podatnik osiąga 
dochody, które opodatkowano w innym 
państwie członkowskim lub w państwie 
trzecim, inne niż dochody zwolnione na 
podstawie art. 11 lit. c), d) lub e), 
dopuszcza się odliczenie od zobowiązania 
podatkowego tego podatnika.
2. Kwotę odliczenia dzieli się między 
członków grupy w oparciu o wzór 
obowiązujący w danym roku podatkowym 
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zgodnie z art. 86–102.
3. Kwotę odliczenia oblicza się osobno dla 
każdego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego oraz dla każdego 
rodzaju dochodu. Wysokość odliczenia nie 
może przekroczyć kwoty wynikającej z 
opodatkowania dochodów przypisanych 
podatnikowi lub zakładowi stawką 
podatku od osób prawnych obowiązującą 
w państwie członkowskim, w którym 
podatnik jest rezydentem lub w którym 
położony jest zakład.
4. Przy obliczaniu wysokości odliczenia 
kwotę dochodu pomniejsza się o związane 
z nim koszty podlegające odliczeniu, 
których wysokość ustala się na 2% tej 
kwoty, chyba że podatnik dowiedzie 
poniesienia kosztów w innej wysokości.
5. Wysokość odliczenia od zobowiązania 
podatkowego w państwie trzecim nie może 
przekroczyć kwoty ostatecznego 
zobowiązania podatnika z tytułu podatku 
od osób prawnych, chyba że umowa 
zawarta między państwem członkowskim, 
w którym podatnik jest rezydentem, a 
państwem trzecim stanowi inaczej.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 266
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy podatnik osiąga 
dochody, które opodatkowano w innym 
państwie członkowskim lub w państwie 

1. W przypadku gdy podatnik osiąga 
dochody, które opodatkowano w innym 
państwie członkowskim lub w państwie 
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trzecim, inne niż dochody zwolnione na 
podstawie art. 11 lit. c), d) lub e), 
dopuszcza się odliczenie od zobowiązania 
podatkowego tego podatnika.

trzecim, inne niż dochody zwolnione na 
podstawie art. 11 lit. e), dopuszcza się 
odliczenie od zobowiązania podatkowego 
tego podatnika.

Or. pt

Poprawka 267
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy obliczaniu wysokości odliczenia 
kwotę dochodu pomniejsza się o związane 
z nim koszty podlegające odliczeniu, 
których wysokość ustala się na 2% tej 
kwoty, chyba że podatnik dowiedzie 
poniesienia kosztów w innej wysokości.

4. Przy obliczaniu wysokości odliczenia 
kwotę dochodu pomniejsza się o związane 
z nim koszty podlegające odliczeniu, 
których wysokość ustala się na 0,5% tej 
kwoty, chyba że podatnik dowiedzie 
poniesienia kosztów w innej wysokości.

Or. pt

Poprawka 268
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wysokość odliczenia od zobowiązania 
podatkowego w państwie trzecim nie może 
przekroczyć kwoty ostatecznego 
zobowiązania podatnika z tytułu podatku 
od osób prawnych, chyba że umowa 
zawarta między państwem członkowskim, 
w którym podatnik jest rezydentem, a 
państwem trzecim stanowi inaczej.

5. Wysokość odliczenia od zobowiązania 
podatkowego w państwie trzecim nie może 
przekroczyć kwoty ostatecznego 
zobowiązania podatnika z tytułu podatku 
od osób prawnych.

Or. pt
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Poprawka 269
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podatek u źródła skreślony
Odsetki oraz opłaty licencyjne zapłacone 
przez podatnika na rzecz beneficjenta 
spoza grupy mogą podlegać 
opodatkowaniu podatkiem u źródła w 
państwie członkowskim podatnika według 
obowiązujących przepisów prawa 
krajowego oraz wszelkich obowiązujących
umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Kwotę podatku u źródła 
dzieli się między państwa członkowskie w 
oparciu o wzór obowiązujący w roku 
podatkowym, w którym naliczono podatek, 
zgodnie z art. 86–102.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 270
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu podstawy opodatkowania 
pomija się pozorne transakcje 
przeprowadzane wyłącznie w celu 
uniknięcia opodatkowania.

Przy obliczaniu podstawy opodatkowania 
pomija się potwierdzone pozorne 
transakcje przeprowadzane w celu 
uniknięcia opodatkowania za pomocą 
nielegalnych środków.  

Or. en
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Poprawka 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zasady ogólne obowiązujące w państwie 
trzecim stanowią o istnieniu podatku od 
zysków według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 40% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

a) zasady ogólne obowiązujące w państwie 
trzecim stanowią o istnieniu podatku od 
zysków według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż minimalna stawka podatku od osób 
prawnych przewidziana w niniejszej 
dyrektywie;

Or. de

Poprawka 272
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zasady ogólne obowiązujące w państwie 
trzecim stanowią o istnieniu podatku od 
zysków według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 40% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

a) zasady ogólne obowiązujące w państwie 
trzecim stanowią o istnieniu podatku od 
zysków według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 20%;

Or. pt

Poprawka 273
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zasady ogólne obowiązujące w państwie 
trzecim stanowią o istnieniu podatku od 
zysków według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 40% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

a) zasady ogólne obowiązujące w państwie 
trzecim stanowią o istnieniu podatku od 
zysków według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości mniejszej 
niż 70% średniej ustawowej stawki 
podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 274
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od przepisów ust. 1 odsetki 
zapłacone jednostce, która jest rezydentem 
w państwie trzecim, z którym nie zawarto 
umowy o wymianie informacji o treści 
porównywalnej do treści przepisów 
dotyczących wymiany informacji na 
wniosek przewidzianych w dyrektywie 
2011/16/UE, podlegają odliczeniu w 
kwocie nieprzekraczającej kwoty, którą 
określiłyby między sobą niezależne 
przedsiębiorstwa, w przypadku gdy 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

skreślony

a) kwotę tych odsetek doliczono do 
podstawy opodatkowania jako dochód 
przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z 
art. 82;
b) odsetki zapłacono przedsiębiorstwu, 
którego główny rodzaj akcji znajduje się w 
obrocie na uznanej giełdzie lub giełdach;
c) odsetki zapłacono jednostce aktywnie 
prowadzącej w państwie swojej siedziby 
handel lub działalność gospodarczą. 
Rozumie się przez to niezależną jednostkę 



AM\885627PL.doc 147/246 PE478.376v01-00

PL

gospodarczą prowadzoną dla zysku, w 
ramach której dyrektorzy i pracownicy 
prowadzą istotną działalność kierowniczą 
i operacyjną.

Or. fr

Poprawka 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od przepisów ust. 1 odsetki 
zapłacone jednostce, która jest rezydentem 
w państwie trzecim, z którym nie zawarto 
umowy o wymianie informacji o treści 
porównywalnej do treści przepisów 
dotyczących wymiany informacji na 
wniosek przewidzianych w dyrektywie 
2011/16/UE, podlegają odliczeniu w 
kwocie nieprzekraczającej kwoty, którą 
określiłyby między sobą niezależne 
przedsiębiorstwa, w przypadku gdy 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

3. Odsetki zapłacone jednostce, która jest 
rezydentem w państwie trzecim, z którym 
nie zawarto umowy o wymianie informacji 
o treści porównywalnej do treści przepisów 
dotyczących wymiany informacji na 
wniosek przewidzianych w dyrektywie 
2011/16/UE, nie podlegają odliczeniu.

Or. de

Poprawka 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwotę tych odsetek doliczono do 
podstawy opodatkowania jako dochód 
przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z 
art. 82;

skreślona
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Or. de

Poprawka 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odsetki zapłacono przedsiębiorstwu, 
którego główny rodzaj akcji znajduje się w 
obrocie na uznanej giełdzie lub giełdach;

skreślona

Or. de

Poprawka 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odsetki zapłacono jednostce aktywnie 
prowadzącej w państwie swojej siedziby 
handel lub działalność gospodarczą. 
Rozumie się przez to niezależną jednostkę 
gospodarczą prowadzoną dla zysku, w 
ramach której dyrektorzy i pracownicy 
prowadzą istotną działalność kierowniczą 
i operacyjną.

skreślona

Or. de

Poprawka 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do podstawy opodatkowania zalicza się 
niepodzielone dochody jednostki będącej 
rezydentem w państwie trzecim, w 
przypadku gdy spełnione są następujące 
warunki:

1. Do podstawy opodatkowania zalicza się, 
proporcjonalnie, niepodzielone dochody 
jednostki będącej rezydentem w państwie 
trzecim, w przypadku gdy spełnione są 
następujące warunki:

Or. de

Poprawka 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podatnik, samodzielnie lub razem ze 
swoimi przedsiębiorstwami powiązanymi, 
posiada bezpośredni lub pośredni udział 
wynoszący ponad 50% praw głosu lub jest 
właścicielem ponad 50% kapitału lub ma 
prawo do ponad 50% zysków tej jednostki;

a) podatnik, samodzielnie lub razem ze 
swoimi przedsiębiorstwami powiązanymi, 
posiada bezpośredni lub pośredni udział 
wynoszący ponad 20% praw głosu lub jest 
właścicielem ponad 20% kapitału lub ma 
prawo do ponad 20% zysków tej jednostki;

Or. de

Poprawka 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zgodnie z zasadami ogólnymi 
obowiązującymi w państwie trzecim zyski 
podlegają opodatkowaniu według 
ustawowej stawki podatku od osób 
prawnych w wysokości mniejszej niż 40% 
średniej ustawowej stawki podatku od 
osób prawnych obowiązującej w 
państwach członkowskich lub jednostka 

b) zgodnie z zasadami ogólnymi 
obowiązującymi w państwie trzecim zyski 
podlegają opodatkowaniu według 
ustawowej stawki podatku od osób 
prawnych w wysokości mniejszej niż 
ustawowa minimalna stawka podatku od 
osób prawnych lub jednostka podlega 
zasadom szczególnym dopuszczającym 
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podlega zasadom szczególnym 
dopuszczającym znacznie niższy poziom 
opodatkowania niż zasady ogólne;

znacznie niższy poziom opodatkowania niż 
zasady ogólne;

Or. de

Poprawka 282
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zgodnie z zasadami ogólnymi 
obowiązującymi w państwie trzecim zyski 
podlegają opodatkowaniu według 
ustawowej stawki podatku od osób 
prawnych w wysokości mniejszej niż 40% 
średniej ustawowej stawki podatku od 
osób prawnych obowiązującej w 
państwach członkowskich lub jednostka 
podlega zasadom szczególnym 
dopuszczającym znacznie niższy poziom 
opodatkowania niż zasady ogólne;

b) zgodnie z zasadami ogólnymi 
obowiązującymi w państwie trzecim zyski 
podlegają opodatkowaniu według 
ustawowej stawki podatku od osób 
prawnych w wysokości mniejszej niż 20% 
lub jednostka podlega zasadom 
szczególnym dopuszczającym znacznie 
niższy poziom opodatkowania niż zasady 
ogólne;

Or. pt

Poprawka 283
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zgodnie z zasadami ogólnymi 
obowiązującymi w państwie trzecim zyski 
podlegają opodatkowaniu według 
ustawowej stawki podatku od osób 
prawnych w wysokości mniejszej niż 40%
średniej ustawowej stawki podatku od osób 
prawnych obowiązującej w państwach 
członkowskich lub jednostka podlega 

b) zgodnie z zasadami ogólnymi 
obowiązującymi w państwie trzecim zyski 
podlegają opodatkowaniu według 
ustawowej stawki podatku od osób 
prawnych w wysokości mniejszej niż 70%
średniej ustawowej stawki podatku od osób 
prawnych obowiązującej w państwach 
członkowskich lub jednostka podlega 
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zasadom szczególnym dopuszczającym 
znacznie niższy poziom opodatkowania niż 
zasady ogólne;

zasadom szczególnym dopuszczającym 
znacznie niższy poziom opodatkowania niż 
zasady ogólne;

Or. fr

Poprawka 284
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dochód, który należy uwzględnić w 
podstawie opodatkowania, oblicza się 
zgodnie z przepisami art. 9–15. Do 
podstawy opodatkowania nie zalicza się 
strat jednostki zagranicznej, które przenosi 
się na kolejne okresy i uwzględnia przy 
stosowaniu art. 82 w kolejnych latach.

1. Dochód, który należy uwzględnić w 
podstawie opodatkowania, oblicza się 
zgodnie z przepisami art. 9–15. Do 
podstawy opodatkowania nie zalicza się 
strat jednostki zagranicznej, które przenosi 
się na następny rok podatkowy i 
uwzględnia przy stosowaniu art. 82 w 
kolejnym roku.

Or. pt

Poprawka 285
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy jednostka 
zagraniczna dokona następnie wypłaty 
podzielonych zysków na rzecz podatnika, 
kwoty dochodu uprzednio zaliczonego do 
podstawy opodatkowania zgodnie z art. 82 
odlicza się od podstawy opodatkowania 
przy obliczaniu zobowiązania 
podatkowego podatnika z tytułu podatku 
od podzielonych dochodów.

skreślony

Or. pt
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Poprawka 286
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady ogólne skreślony
1. Skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania dzieli się między członków 
grupy w każdym roku podatkowym w 
oparciu o wzór podziału. Przy ustalaniu 
przydzielonego udziału członka grupy A 
stosuje się następujący wzór, w którym 
równą wagę przypisuje się wskaźnikowi 
obrotu, zatrudnienia i aktywów:
wzór
2. Podziału skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania grupy dokonuje się 
wyłącznie wtedy, jeżeli ma ona wartość 
dodatnią.
3. Obliczenia na potrzeby podziału 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
przeprowadza się na koniec roku 
podatkowego grupy.
4. Okres co najmniej 15 dni w miesiącu 
kalendarzowym traktuje się jako pełny 
miesiąc.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 287
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania dzieli się między członków 
grupy w każdym roku podatkowym w 
oparciu o wzór podziału. Przy ustalaniu 
przydzielonego udziału członka grupy A 
stosuje się następujący wzór, w którym 
równą wagę przypisuje się wskaźnikowi 
obrotu, zatrudnienia i aktywów:

1. Skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania dzieli się między członków 
grupy w każdym roku podatkowym w 
oparciu o wzór podziału. Przy ustalaniu 
przydzielonego udziału członka grupy A 
stosuje się następujący wzór, w którym 
równą wagę przypisuje się wskaźnikowi 
zatrudnienia i aktywów:

Or. en

Poprawka 288
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania dzieli się między członków 
grupy w każdym roku podatkowym w 
oparciu o wzór podziału. Przy ustalaniu 
przydzielonego udziału członka grupy A 
stosuje się następujący wzór, w którym 
równą wagę przypisuje się wskaźnikowi 
obrotu, zatrudnienia i aktywów:

1. Skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania dzieli się między członków 
grupy w każdym roku podatkowym w 
oparciu o wzór podziału. Przy ustalaniu 
przydzielonego udziału członka grupy A 
stosuje się następujący wzór, w którym 
równą wagę przypisuje się wskaźnikowi 
obrotu, zatrudnienia i aktywów:

Przydzielony udział A = [1/3(A obrót/obrót 
grupy)+1/3(A koszty wynagrodzeń/koszty 
wynagrodzeń grupy)+1/3 (A 
aktywa/aktywa grupy)]*skonsolidowana 
podstawa opodatkowania

Or. pt

Poprawka 289
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania dzieli się między członków 
grupy w każdym roku podatkowym w 
oparciu o wzór podziału. Przy ustalaniu 
przydzielonego udziału członka grupy A 
stosuje się następujący wzór, w którym 
równą wagę przypisuje się wskaźnikowi
obrotu, zatrudnienia i aktywów:

1. Skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania dzieli się między członków 
grupy w każdym roku podatkowym w 
oparciu o wzór podziału. Przy ustalaniu 
przydzielonego udziału członka grupy A 
stosuje się następujący wzór, który 
obejmuje wskaźnik obrotu, zatrudnienia i 
aktywów:

Or. en

Poprawka 290
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 – wzór

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Or. en

Uzasadnienie

Wzór, zgodnie z którym obrót, wielkość zatrudnienia i aktywa byłyby określone na poziomie –
odpowiednio – 10%, 45% i 45%, byłby rozsądniejszym rozwiązaniem pod dwoma względami. 
Zapewniłby on, że system wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 
za bardzo nie odbiegałby od międzynarodowo uznanej zasady dotyczącej przyznawania 
państwu źródła podstawowych praw do nakładania podatków. Takie rozwiązanie 
przyczyniłoby się również do tego, że małe i średniej wielkości państwa członkowskie o 
ograniczonych rynkach krajowych nie byłyby w nieproporcjonalny sposób dyskryminowane 
przy rozdziale podstawy opodatkowania.

Poprawka 291
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 – wzór

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Or. en

Poprawka 292
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klauzula ochronna skreślony
Jeżeli główny podatnik lub właściwy 
organ uznają, że wynik podziału 
przypisany członkowi grupy nie 
odzwierciedla rzetelnie zakresu jego 
działalności gospodarczej, główny 
podatnik lub właściwy organ może, w 
drodze wyjątku od zasady określonej w 
art. 86, zażądać zastosowania metody 
alternatywnej. Metodę alternatywną 
stosuje się, jeżeli w wyniku konsultacji 
między właściwymi organami i, w 
stosownym przypadku, rozmów 
prowadzonych zgodnie z art. 132 wszystkie 
te organy wyrażą na nią zgodę. Państwo 
członkowskie głównego organu 
podatkowego informuje Komisję o 
zastosowanej metodzie alternatywnej.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
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„konsolidacja”.

Poprawka 293
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przystąpienie do grupy i wystąpienie z 
grupy

skreślony

W przypadku przystąpienia 
przedsiębiorstwa do grupy lub wystąpienia 
z niej w trakcie roku podatkowego 
przydzielony udział tego przedsiębiorstwa 
oblicza się proporcjonalnie, z 
uwzględnieniem liczby miesięcy 
kalendarzowych, przez które 
przedsiębiorstwo należało do grupy w 
roku podatkowym.

Or. en

Poprawka 294
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 89

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostki przejrzyste fiskalnie skreślony
W przypadku gdy podatnik posiada udział 
w jednostce przejrzystej fiskalnie, 
wskaźniki użyte do obliczenia jego 
przydzielonego udziału uwzględniają 
obrót, koszty wynagrodzeń i aktywa 
jednostki przejrzystej fiskalnie w 
stosunku, w jakim podatnik uczestniczy w 
jej zyskach i stratach.

Or. en



AM\885627PL.doc 157/246 PE478.376v01-00

PL

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 295
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 90

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budowa wskaźnika zatrudnienia skreślony
1. Na wskaźnik zatrudnienia składają się 
po połowie: całkowite koszty wynagrodzeń 
członka grupy (w liczniku) i całkowite 
koszty wynagrodzeń grupy (w 
mianowniku) oraz liczba pracowników 
członka grupy (w liczniku) i liczba 
pracowników grupy (w mianowniku). W 
przypadku uwzględnienia danego 
pracownika we wskaźniku zatrudnienia 
członka grupy, kwotę kosztów 
wynagrodzeń dotyczących tego 
pracownika również zalicza się do 
wskaźnika zatrudnienia dla tego członka 
grupy.
2. Liczbę pracowników oblicza się na 
koniec roku podatkowego.
3. Definicję pracownika określa prawo 
krajowe państwa członkowskiego, w 
którym świadczona jest praca.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 296
Miguel Portas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 90 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wskaźnik zatrudnienia składają się 
po połowie: całkowite koszty wynagrodzeń 
członka grupy (w liczniku) i całkowite 
koszty wynagrodzeń grupy (w 
mianowniku) oraz liczba pracowników 
członka grupy (w liczniku) i liczba 
pracowników grupy (w mianowniku). W 
przypadku uwzględnienia danego 
pracownika we wskaźniku zatrudnienia 
członka grupy, kwotę kosztów 
wynagrodzeń dotyczących tego 
pracownika również zalicza się do 
wskaźnika zatrudnienia dla tego członka 
grupy.

1. Na wskaźnik zatrudnienia składają się: 
całkowite koszty wynagrodzeń członka 
grupy (w liczniku) i całkowite koszty 
wynagrodzeń grupy (w mianowniku). W 
przypadku uwzględnienia danego 
pracownika we wskaźniku zatrudnienia 
członka grupy, kwotę kosztów 
wynagrodzeń dotyczących tego 
pracownika również zalicza się do 
wskaźnika zatrudnienia dla tego członka 
grupy.

Or. pt

Poprawka 297
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 90 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Liczbę pracowników oblicza się na 
koniec roku podatkowego.

skreślony

Or. pt

Poprawka 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 90 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Definicję pracownika określa prawo 
krajowe państwa członkowskiego, w 
którym świadczona jest praca.

3. Definicję pracownika określa się na 
szczeblu UE.

Or. de

Poprawka 299
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyporządkowanie pracowników i 
kosztów wynagrodzeń

skreślony

1. Pracowników uwzględnia się we 
wskaźniku zatrudnienia tego członka 
grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 w 
przypadku, gdy pracownicy fizycznie 
świadczą pracę pod kontrolą oraz na 
odpowiedzialność członka grupy innego 
niż członek grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie, pracowników tych oraz 
kwotę dotyczących ich kosztów 
wynagrodzeń uwzględnia się we 
wskaźniku zatrudnienia tego pierwszego 
członka grupy.
Przepis ten stosuje się wyłącznie wtedy, 
gdy spełnione są następujące warunki:
a) zatrudnienie trwa przez nieprzerwany 
okres przynajmniej trzech miesięcy;
b) pracownicy ci stanowią przynajmniej 
5% całkowitej liczby pracowników 
członka grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie.
3. Niezależnie od przepisów ust. 1 do 
pracowników zalicza się osoby, które, 
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choć nie są bezpośrednio zatrudnione 
przez członka grupy, wykonują zadania 
podobne do tych, które wykonują 
pracownicy.
4. Pojęcie „koszty wynagrodzeń” obejmuje 
koszty wynagrodzeń, premie oraz wszelkie 
inne świadczenia pracownicze, w tym 
odnośne koszty świadczeń emerytalnych i 
zabezpieczenia społecznego ponoszone 
przez pracodawcę.
5. Koszty wynagrodzeń wycenia się w 
kwocie tych kosztów, które pracodawca 
traktuje jako podlegające odliczeniu w 
roku podatkowym.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 300
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pracowników uwzględnia się we 
wskaźniku zatrudnienia tego członka 
grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie.

1. Koszty wynagrodzeń dotyczące 
pracowników uwzględnia się we 
wskaźniku zatrudnienia tego członka 
grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie.

Or. pt

Poprawka 301
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów ust. 1 w 
przypadku, gdy pracownicy fizycznie 
świadczą pracę pod kontrolą oraz na 
odpowiedzialność członka grupy innego 
niż członek grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie, pracowników tych oraz
kwotę dotyczących ich kosztów 
wynagrodzeń uwzględnia się we 
wskaźniku zatrudnienia tego pierwszego 
członka grupy.

Niezależnie od przepisów ust. 1 w 
przypadku, gdy pracownicy fizycznie 
świadczą pracę pod kontrolą oraz na 
odpowiedzialność członka grupy innego 
niż członek grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie, kwotę dotyczących ich 
kosztów wynagrodzeń uwzględnia się we 
wskaźniku zatrudnienia tego pierwszego 
członka grupy.

Or. pt

Poprawka 302
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pracownicy ci stanowią przynajmniej 
5% całkowitej liczby pracowników członka 
grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie.

(b) koszty wynagrodzeń dotyczące tych 
pracowników stanowią przynajmniej 5% 
całkowitej kwoty kosztów wynagrodzeń 
członka grupy, od którego otrzymują 
wynagrodzenie.

Or. pt

Poprawka 303
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91a – Ograniczenia mające 
zastosowanie do ustawowych stawek 
podatku od osób prawnych  
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Ustawowe stawki podatku od osób 
prawnych podlegające systemom ogólnym 
we wszystkich państwach członkowskich 
utrzymują się na poziomie między 25 i 
35%.

Or. pt

Poprawka 304
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budowa wskaźnika aktywów skreślony
1. Na wskaźnik aktywów składają się: 
średnia wartość wszystkich rzeczowych 
aktywów trwałych będących własnością 
członka grupy, przez niego 
dzierżawionych lub leasingowanych (w 
liczniku) oraz średnia wartość wszystkich 
rzeczowych aktywów trwałych będących 
własnością grupy lub przez nią 
dzierżawionych lub leasingowanych (w 
mianowniku).
2. W okresie pięciu lat po przystąpieniu 
podatnika do istniejącej lub nowej grupy 
w jego wskaźniku aktywów uwzględnia się 
również całkowitą kwotę kosztów 
poniesionych przez podatnika na badania, 
rozwój, marketing i reklamę w okresie 
sześciu lat przed jego przystąpieniem do 
grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.
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Poprawka 305
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyporządkowanie aktywów skreślony
1. Składnik aktywów uwzględnia się we 
wskaźniku aktywów właściciela 
faktycznego tego składnika. W przypadku 
niemożności ustalenia właściciela 
faktycznego dany składnik aktywów 
uwzględnia się we wskaźniku aktywów 
właściciela prawnego.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1, jeżeli 
składnik aktywów nie jest faktycznie 
użytkowany przez jego właściciela 
faktycznego, składnik ten uwzględnia się
we wskaźniku członka grupy, który 
faktycznie go użytkuje. Przepis ten stosuje 
się jednak wyłącznie do aktywów, których 
wartość stanowi ponad 5% wartości dla 
celów podatkowych wszystkich rzeczowych 
aktywów trwałych członka grupy, który 
faktycznie użytkuje dany składnik 
aktywów.
3. Z wyjątkiem przypadku leasingu między 
członkami grupy aktywa będące 
przedmiotem leasingu uwzględnia się we 
wskaźniku aktywów członka grupy, który 
jest leasingobiorcą lub leasingodawcą 
danego składnika aktywów. Ten sam 
przepis stosuje się do aktywów będących 
przedmiotem dzierżawy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.
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Poprawka 306
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wycena skreślony
1. Grunty oraz inne rzeczowe aktywa 
trwałe niepodlegające amortyzacji 
wycenia się według ceny ich nabycia lub 
kosztu ich wytworzenia.
2. Składnik rzeczowych aktywów trwałych 
podlegający indywidualnej amortyzacji 
wycenia się według średniej z jego 
wartości do celów podatkowych na 
początek i na koniec roku podatkowego.
W przypadku gdy, w wyniku jednej lub 
większej liczby transakcji wewnątrz grupy, 
składnik rzeczowych aktywów trwałych 
podlegający indywidualnej amortyzacji 
uwzględniono we wskaźniku aktywów 
członka grupy przez okres krótszy niż rok 
podatkowy, wartość, którą należy 
uwzględnić, oblicza się, uwzględniając 
liczbę pełnych miesięcy.
3. Pakiet rzeczowych aktywów trwałych 
wycenia się według średniej z jego 
wartości dla celów podatkowych na 
początek i na koniec roku podatkowego.
4. W przypadku gdy dzierżawca lub 
leasingobiorca składnika aktywów nie jest 
jego właścicielem faktycznym, aktywa 
będące przedmiotem dzierżawy lub 
leasingu wycenia on według kwoty 
stanowiącej ośmiokrotność należnych 
rocznych czynszów lub rat leasingowych 
netto pomniejszonej o wszelkie kwoty 
należne z tytułu poddzierżawy lub 
podleasingu.
W przypadku gdy członek grupy oddaje 
składnik aktywów w dzierżawę lub 
leasing, nie będąc jego właścicielem 
faktycznym, aktywa będące przedmiotem 
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dzierżawy lub leasingu wycenia on według 
kwoty stanowiącej ośmiokrotność 
rocznych należnych czynszów lub rat 
leasingowych netto.
5. W przypadku gdy, w następstwie 
przeniesienia składnika aktywów 
wewnątrz grupy w tym samym lub 
poprzednim roku podatkowym, członek 
grupy dokonuje sprzedaży składnik 
aktywów poza grupę, składnik ten 
uwzględnia się we wskaźniku aktywów 
członka grupy dokonującego 
przeniesienia w okresie między datą 
dokonania przeniesienia tego składnika 
wewnątrz grupy a datą jego sprzedaży 
poza grupę. Przepisu tego nie stosuje się, 
w przypadku gdy zainteresowani 
członkowie grupy wykażą, że przeniesienia 
wewnątrz grupy dokonano z 
autentycznych względów handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Grunty oraz inne rzeczowe aktywa 
trwałe niepodlegające amortyzacji wycenia 
się według ceny ich nabycia lub kosztu ich 
wytworzenia.

1. Grunty oraz inne rzeczowe aktywa 
trwałe niepodlegające amortyzacji wycenia 
się według ich aktualnej wartości 
rynkowej.

Or. de
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Poprawka 308
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Grunty oraz inne rzeczowe aktywa 
trwałe niepodlegające amortyzacji wycenia 
się według ceny ich nabycia lub kosztu ich 
wytworzenia.

1. Grunty oraz inne rzeczowe aktywa 
trwałe niepodlegające amortyzacji wycenia 
się według ich wartości księgowej netto.

Or. fr

Poprawka 309
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budowa wskaźnika obrotu skreślony
1. Całkowity obrót członka grupy, w tym 
zakładu uznanego za istniejący na 
podstawie art. 70 ust. 2 akapit drugi (w
liczniku) oraz całkowity obrót grupy (w 
mianowniku).
2. Obrót oznacza przychody z wszystkich 
transakcji sprzedaży towarów i 
świadczenia usług po odliczeniu rabatów i 
zwrotów, z wyłączeniem podatku od 
wartości dodanej, innych podatków i 
należności. We wskaźniku obrotu nie 
uwzględnia się przychodów zwolnionych z 
opodatkowania, odsetek, dywidend, 
należności licencyjnych oraz przychodów 
ze zbycia aktywów trwałych, chyba że 
stanowią przychody osiągnięte w ramach 
zwykłego obrotu handlowego lub 
działalności gospodarczej. Nie uwzględnia 
się transakcji sprzedaży towarów i 
świadczenia usług wewnątrz grupy.
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3. Obrót wycenia się zgodnie z przepisami 
art. 22.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm podziału powinien być w miarę możliwości prosty, sprawiedliwy i powinien 
utrudniać manipulacje. Wskaźnik obrotu jest źródłem poważnych problemów i dlatego wzór 
obrotu należy usunąć. Wybór obrotu według miejsca przeznaczenia oznaczałby przejście z 
obecnej zasady dotyczącej przyznawania podstawowych praw do nakładania podatków 
państwu źródła, która przyświecała pracom OECD w zakresie międzynarodowego 
opodatkowania. Wskaźnikiem obrotu według miejsca przeznaczenia można by raczej łatwo 
manipulować i wskaźnik ten prawdopodobnie doprowadziłby do ustanowienia 
skomplikowanych przepisów zapobiegających unikaniu zobowiązań podatkowych.

Poprawka 310
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budowa wskaźnika obrotu skreślony
1. Całkowity obrót członka grupy, w tym 
zakładu uznanego za istniejący na 
podstawie art. 70 ust. 2 akapit drugi (w 
liczniku) oraz całkowity obrót grupy (w 
mianowniku).
2. Obrót oznacza przychody z wszystkich 
transakcji sprzedaży towarów i 
świadczenia usług po odliczeniu rabatów i 
zwrotów, z wyłączeniem podatku od 
wartości dodanej, innych podatków i 
należności. We wskaźniku obrotu nie 
uwzględnia się przychodów zwolnionych z 
opodatkowania, odsetek, dywidend, 
należności licencyjnych oraz przychodów 
ze zbycia aktywów trwałych, chyba że 
stanowią przychody osiągnięte w ramach 
zwykłego obrotu handlowego lub 
działalności gospodarczej. Nie uwzględnia
się transakcji sprzedaży towarów i 
świadczenia usług wewnątrz grupy.
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3. Obrót wycenia się zgodnie z przepisami 
art. 22.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 311
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obrót według miejsca przeznaczenia skreślony
1. Przychody ze sprzedaży towarów 
uwzględnia się we wskaźniku obrotu 
członka grupy położonego w państwie 
członkowskim, w którym kończy się 
wysyłka lub transport towarów do 
nabywającej je osoby. W przypadku 
niemożności ustalenia tego miejsca 
przychody ze sprzedaży towarów 
przypisuje się członkowi grupy 
położonemu w państwie członkowskim, w 
którym po raz ostatni możliwe było 
ustalenie lokalizacji towarów.
2. Przychody ze świadczenia usług 
uwzględnia się we wskaźniku obrotu 
członka grupy położonego w państwie 
członkowskim, w którym następuje 
fizyczne wykonanie usług.
3. W przypadku uwzględnienia we 
wskaźniku obrotu przychodów 
zwolnionych z opodatkowania, odsetek, 
dywidend i należności licencyjnych oraz 
przychodów ze zbycia aktywów, pozycje te 
przypisuje się beneficjentowi.
4. Jeżeli w państwie członkowskim, które 
jest miejscem dostawy towarów lub 
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wykonania usług, nie jest obecny członek 
grupy lub jeżeli dostawa towarów lub 
wykonanie usług ma miejsce w państwie 
trzecim, obrót z tego tytułu uwzględnia się 
we wskaźniku obrotu wszystkich członków 
grupy proporcjonalnie do wysokości ich 
wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika 
aktywów.
5. Jeżeli w państwie członkowskim, które 
jest miejscem dostawy towarów lub 
wykonania usług, obecnych jest dwóch 
lub większa liczba członków grupy, obrót z 
tego tytułu uwzględnia się we wskaźniku 
obrotu wszystkich członków grupy 
położonych w tym państwie członkowskim 
proporcjonalnie do wysokości ich 
wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika 
aktywów.

Or. en

Uzasadnienie

Wskaźnik obrotu jest źródłem poważnych problemów i dlatego wzór obrotu należy usunąć. 
Wybór obrotu według miejsca przeznaczenia oznaczałby przejście z obecnej zasady 
dotyczącej przyznawania podstawowych praw do nakładania podatków państwu źródła, która 
przyświecała pracom OECD w zakresie międzynarodowego opodatkowania. Wskaźnikiem 
obrotu według miejsca przeznaczenia można by raczej łatwo manipulować i wskaźnik ten 
prawdopodobnie doprowadziłby do ustanowienia skomplikowanych przepisów 
zapobiegających unikaniu zobowiązań podatkowych. Sprzedawcy czasami trudno jest 
potwierdzić miejsce przeznaczenia obrotu lub jest to wręcz niemożliwe.

Poprawka 312
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obrót według miejsca przeznaczenia skreślony
1. Przychody ze sprzedaży towarów 
uwzględnia się we wskaźniku obrotu 
członka grupy położonego w państwie 
członkowskim, w którym kończy się 
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wysyłka lub transport towarów do 
nabywającej je osoby. W przypadku 
niemożności ustalenia tego miejsca 
przychody ze sprzedaży towarów 
przypisuje się członkowi grupy 
położonemu w państwie członkowskim, w 
którym po raz ostatni możliwe było 
ustalenie lokalizacji towarów.
2. Przychody ze świadczenia usług 
uwzględnia się we wskaźniku obrotu 
członka grupy położonego w państwie 
członkowskim, w którym następuje 
fizyczne wykonanie usług.
3. W przypadku uwzględnienia we 
wskaźniku obrotu przychodów 
zwolnionych z opodatkowania, odsetek, 
dywidend i należności licencyjnych oraz 
przychodów ze zbycia aktywów, pozycje te 
przypisuje się beneficjentowi.
4. Jeżeli w państwie członkowskim, które 
jest miejscem dostawy towarów lub 
wykonania usług, nie jest obecny członek 
grupy lub jeżeli dostawa towarów lub 
wykonanie usług ma miejsce w państwie 
trzecim, obrót z tego tytułu uwzględnia się 
we wskaźniku obrotu wszystkich członków 
grupy proporcjonalnie do wysokości ich 
wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika 
aktywów.
5. Jeżeli w państwie członkowskim, które 
jest miejscem dostawy towarów lub 
wykonania usług, obecnych jest dwóch 
lub większa liczba członków grupy, obrót z 
tego tytułu uwzględnia się we wskaźniku 
obrotu wszystkich członków grupy 
położonych w tym państwie członkowskim 
proporcjonalnie do wysokości ich 
wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika 
aktywów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.
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Poprawka 313
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy dotyczące obliczania wskaźników skreślony
Komisja może przyjąć akty określające 
szczegółowe przepisy dotyczące obliczania 
wskaźnika zatrudnienia, wskaźnika 
aktywów i wskaźnika obrotu, 
przyporządkowania do poszczególnych 
wskaźników pracowników i kosztów 
wynagrodzeń, aktywów oraz obrotu oraz 
wyceny aktywów. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 131 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 314
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć akty określające 
szczegółowe przepisy dotyczące obliczania 
wskaźnika zatrudnienia, wskaźnika 
aktywów i wskaźnika obrotu, 
przyporządkowania do poszczególnych 
wskaźników pracowników i kosztów 
wynagrodzeń, aktywów oraz obrotu oraz
wyceny aktywów. Te akty wykonawcze 

Komisja może przyjąć akty określające 
szczegółowe przepisy dotyczące obliczania 
wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika 
aktywów, przyporządkowania do 
poszczególnych wskaźników 
pracowników, kosztów wynagrodzeń i 
aktywów oraz wyceny aktywów. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 131 
ust. 2.

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 131 ust. 2.

Or. en

Poprawka 315
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje finansowe skreślony
1. Za instytucje finansowe uznaje się:
instytucje kredytowe posiadające 
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
Unii zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady20;
b) podmioty, z wyjątkiem zakładów 
ubezpieczeń określonych w art. 99, które 
posiadają aktywa finansowe stanowiące 
co najmniej 80% całości ich aktywów 
trwałych, które wyceniono zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy.
2. We wskaźniku aktywów instytucji 
finansowej uwzględnia się 10% wartości 
aktywów finansowych, z wyjątkiem 
udziałów kapitałowych i udziałów (akcji) 
własnych. Aktywa finansowe uwzględnia 
się we wskaźniku aktywów członka grupy, 
w którego księgach aktywa te ujęto, w 
momencie gdy został członkiem grupy.
3. We wskaźniku obrotu instytucji 
finansowej uwzględnia się 10% jej 
przychodów w postaci odsetek, opłat, 
prowizji i przychodów z papierów 
wartościowych, z wyłączeniem podatku od 
wartości dodanej, innych podatków i 
należności. Do celów art. 96 ust. 2 usługi 
finansowe uznaje się za wykonane, w 
przypadku kredytu zabezpieczonego, w 
państwie członkowskim, w którym 
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położone jest zabezpieczenie, lub w 
przypadku niemożności ustalenia tego 
państwa członkowskiego – w państwie 
członkowskim, w którym zarejestrowano 
zabezpieczenie. Inne usługi finansowe 
uznaje się za wykonane w państwie 
członkowskim kredytobiorcy lub osoby, 
która uiszcza opłaty, prowizje lub ponosi 
inne koszty. W przypadku niemożności 
ustalenia kredytobiorcy lub osoby, która 
uiszcza opłaty, prowizje lub ponosi inne 
koszty, lub państwa członkowskiego, w 
którym położone lub zarejestrowane jest 
zabezpieczenie, obrót przypisuje się 
wszystkim członkom grupy 
proporcjonalnie do wysokości ich 
wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika 
aktywów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 316
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 99

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakłady ubezpieczeń skreślony
1. Pojęcie „zakłady ubezpieczeń” oznacza 
zakłady posiadające zezwolenie na 
prowadzenie działalności w państwach 
członkowskich zgodnie z dyrektywą 
73/239/EWG w zakresie ubezpieczeń 
innych niż ubezpieczenia na życie, 
dyrektywą 2002/83/WE w zakresie 
ubezpieczeń na życie i dyrektywą 
2005/68/WE w zakresie reasekuracji.
2. We wskaźniku aktywów zakładów 
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ubezpieczeń uwzględnia się 10% wartości 
aktywów finansowych zgodnie z art. 98 
ust. 2.
3. We wskaźniku obrotu zakładów 
ubezpieczeń uwzględnia się 10% 
wszystkich składek zarobionych, po 
odliczeniu kosztów reasekuracji, 
przychody z lokat z uwzględnieniem 
kosztów przeniesione z rachunku 
nietechnicznego, inne przychody 
techniczne, po odliczeniu kosztów 
reasekuracji, oraz przychody z inwestycji, 
opłaty i prowizje, z wyłączeniem podatku 
od wartości dodanej, innych podatków i 
należności. Do celów art. 96 ust. 2 usługi 
ubezpieczeniowe uznaje się za wykonane 
w państwie członkowskim 
ubezpieczającego. Inne obroty przypisuje 
się wszystkim członkom grupy 
proporcjonalnie do wysokości ich 
wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika 
aktywów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 317
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 100

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ropa naftowa i gaz skreślony
Niezależnie od przepisów art. 96 ust. 1, 2 i 
3 obrót członka grupy, który swoją 
podstawową działalność prowadzi w 
obszarze poszukiwania i wydobycia ropy 
naftowej lub gazu, przypisuje się temu 
członkowi grupy w państwie 



AM\885627PL.doc 175/246 PE478.376v01-00

PL

członkowskim, w którym ma być 
pozyskiwana lub wydobywana ropa 
naftowa lub gaz.
Niezależnie od przepisów art. 96 ust. 4 i 5, 
jeżeli w państwie członkowskim, w którym 
prowadzi się poszukiwania i wydobycie 
ropy naftowej lub gazu, nie jest obecny 
członek grupy lub jeżeli poszukiwania lub 
wydobycie prowadzi się w państwie 
trzecim, w którym członek grupy, który 
prowadzi poszukiwania lub wydobycie 
ropy naftowej lub gazu, nie utrzymuje 
zakładu, obrót przypisuje się temu 
członkowi grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 318
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żegluga morska, transport wodny 
śródlądowy i transport lotniczy

skreślony

Przychodów, kosztów oraz innych 
podlegających odliczeniu pozycji członka 
grupy, którego podstawowa działalność 
polega na eksploatacji statków lub statków 
powietrznych w ruchu międzynarodowym 
lub eksploatacji łodzi biorących udział w 
transporcie wodnym śródlądowym, nie 
dzieli się według wzoru, o którym mowa w 
art. 86, lecz przypisuje się je temu 
członkowi grupy. Tego członka grupy nie 
uwzględnia się w obliczeniach przy 
zastosowaniu wzoru podziału.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 319
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 102

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozycje podlegające odliczeniu od 
przydzielonego udziału

skreślony

Przydzielony udział koryguje się o 
następujące pozycje:
a) nierozliczone straty poniesione przez 
podatnika przed rozpoczęciem stosowania 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie, o których mowa w art. 64;
b) nierozliczone straty poniesione na 
poziomie grupy, o których mowa w art. 64 
w związku z art. 66 lit. b) oraz w art. 71;
c) kwoty dotyczące zbycia aktywów 
trwałych, o których mowa w art. 61, 
przychody i koszty dotyczące umów 
długoterminowych, o których mowa w art. 
62, oraz kosztów przyszłych, o których 
mowa w art. 63;
d) w przypadku zakładów ubezpieczeń 
opcjonalne rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe, o których mowa w art. 
30 lit. c);
e) podatki wymienione w załączniku III, 
jeżeli krajowe przepisy przewidują 
możliwość odliczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 320
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zobowiązanie podatkowe skreślony
Zobowiązanie podatkowe każdego członka 
grupy stanowi wynik zastosowania 
krajowej stawki podatkowej do 
przydzielonego udziału, skorygowanego 
zgodnie z art. 102, a następnie obniżony o 
odliczenia przewidziane w art. 76.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 321
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie o stosowaniu systemu skreślony
1. Samodzielny podatnik dokonuje wyboru 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie, zawiadamiając o stosowaniu 
systemu właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym jest 
rezydentem, lub w przypadku zakładu 
podatnika niebędącego rezydentem –
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właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym położony jest ten zakład. W 
przypadku grupy główny podatnik 
dokonuje w imieniu grupy zawiadomienia 
głównego organu podatkowego.
Zawiadomienie składa się przynajmniej 
na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku 
podatkowego, w którym podatnik lub 
grupa zamierzają rozpocząć stosowanie 
systemu.
2. Zawiadomienie o stosowaniu systemu 
dotyczy wszystkich członków grupy. 
Wyłączeniu z grupy mogą jednak 
podlegać przedsiębiorstwa żeglugowe 
podlegające szczególnym zasadom 
opodatkowania.
3. Główny organ podatkowy niezwłocznie 
przekazuje zawiadomienie o stosowaniu 
systemu właściwym organom wszystkich 
państw członkowskich, w których 
członkowie grupy są rezydentami lub 
posiadają siedzibę. Organy te mogą 
przekazać głównemu organowi 
podatkowemu w terminie miesiąca od daty 
przekazania zawiadomienia swoje 
stanowisko oraz wszelkie istotne 
informacje dotyczące ważności i zakresu 
zawiadomienia o stosowaniu systemu.

Or. fr

Poprawka 322
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie o stosowaniu systemu skreślony
1. Samodzielny podatnik dokonuje wyboru 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie, zawiadamiając o stosowaniu 
systemu właściwy organ państwa 
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członkowskiego, w którym jest 
rezydentem, lub w przypadku zakładu 
podatnika niebędącego rezydentem –
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym położony jest ten zakład. W 
przypadku grupy główny podatnik 
dokonuje w imieniu grupy zawiadomienia 
głównego organu podatkowego.
Zawiadomienie składa się przynajmniej 
na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku 
podatkowego, w którym podatnik lub 
grupa zamierzają rozpocząć stosowanie 
systemu.
2. Zawiadomienie o stosowaniu systemu 
dotyczy wszystkich członków grupy. 
Wyłączeniu z grupy mogą jednak 
podlegać przedsiębiorstwa żeglugowe 
podlegające szczególnym zasadom 
opodatkowania.
3. Główny organ podatkowy niezwłocznie 
przekazuje zawiadomienie o stosowaniu 
systemu właściwym organom wszystkich 
państw członkowskich, w których 
członkowie grupy są rezydentami lub 
posiadają siedzibę. Organy te mogą 
przekazać głównemu organowi 
podatkowemu w terminie miesiąca od daty 
przekazania zawiadomienia swoje 
stanowisko oraz wszelkie istotne 
informacje dotyczące ważności i zakresu 
zawiadomienia o stosowaniu systemu.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku obowiązkowego systemu nie ma powodu, dla którego należałoby dokonać 
zawiadomienia.

Poprawka 323
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie o stosowaniu systemu skreślony
1. Samodzielny podatnik dokonuje wyboru 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie, zawiadamiając o stosowaniu 
systemu właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym jest 
rezydentem, lub w przypadku zakładu 
podatnika niebędącego rezydentem –
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym położony jest ten zakład. W 
przypadku grupy główny podatnik 
dokonuje w imieniu grupy zawiadomienia 
głównego organu podatkowego.
Zawiadomienie składa się przynajmniej 
na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku 
podatkowego, w którym podatnik lub 
grupa zamierzają rozpocząć stosowanie 
systemu.
2. Zawiadomienie o stosowaniu systemu 
dotyczy wszystkich członków grupy. 
Wyłączeniu z grupy mogą jednak 
podlegać przedsiębiorstwa żeglugowe 
podlegające szczególnym zasadom 
opodatkowania.
3. Główny organ podatkowy niezwłocznie 
przekazuje zawiadomienie o stosowaniu 
systemu właściwym organom wszystkich 
państw członkowskich, w których 
członkowie grupy są rezydentami lub 
posiadają siedzibę. Organy te mogą 
przekazać głównemu organowi 
podatkowemu w terminie miesiąca od daty 
przekazania zawiadomienia swoje 
stanowisko oraz wszelkie istotne 
informacje dotyczące ważności i zakresu 
zawiadomienia o stosowaniu systemu.

Or. pt

Poprawka 324
Danuta Jazłowiecka
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie o stosowaniu systemu skreślony
1. Samodzielny podatnik dokonuje wyboru 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie, zawiadamiając o stosowaniu 
systemu właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym jest 
rezydentem, lub w przypadku zakładu 
podatnika niebędącego rezydentem –
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym położony jest ten zakład. W 
przypadku grupy główny podatnik 
dokonuje w imieniu grupy zawiadomienia 
głównego organu podatkowego.
Zawiadomienie składa się przynajmniej 
na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku 
podatkowego, w którym podatnik lub 
grupa zamierzają rozpocząć stosowanie 
systemu.
2. Zawiadomienie o stosowaniu systemu 
dotyczy wszystkich członków grupy. 
Wyłączeniu z grupy mogą jednak 
podlegać przedsiębiorstwa żeglugowe 
podlegające szczególnym zasadom 
opodatkowania.
3. Główny organ podatkowy niezwłocznie 
przekazuje zawiadomienie o stosowaniu 
systemu właściwym organom wszystkich 
państw członkowskich, w których 
członkowie grupy są rezydentami lub 
posiadają siedzibę. Organy te mogą 
przekazać głównemu organowi 
podatkowemu w terminie miesiąca od daty 
przekazania zawiadomienia swoje 
stanowisko oraz wszelkie istotne 
informacje dotyczące ważności i zakresu 
zawiadomienia o stosowaniu systemu.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie o stosowaniu systemu Zawiadomienie dotyczące stosowania 
systemu

Or. de

Poprawka 326
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Samodzielny podatnik dokonuje wyboru 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie, zawiadamiając o stosowaniu 
systemu właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym jest 
rezydentem, lub w przypadku zakładu 
podatnika niebędącego rezydentem –
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym położony jest ten zakład. W 
przypadku grupy główny podatnik 
dokonuje w imieniu grupy zawiadomienia 
głównego organu podatkowego.

skreślony

Or. pt
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Poprawka 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Samodzielny podatnik dokonuje wyboru 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie, zawiadamiając o stosowaniu 
systemu właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym jest 
rezydentem, lub w przypadku zakładu 
podatnika niebędącego rezydentem –
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym położony jest ten zakład. W 
przypadku grupy główny podatnik 
dokonuje w imieniu grupy zawiadomienia 
głównego organu podatkowego.

Samodzielny podatnik podlega systemowi 
przewidzianemu w niniejszej dyrektywie w 
wyniku dokonania o tym fakcie 
zawiadomienia przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym jest 
rezydentem, lub w przypadku zakładu 
podatnika niebędącego rezydentem –
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym położony jest ten zakład. W 
przypadku grupy zawiadomienia dokonuje 
główny organ podatkowy.

Or. de

Poprawka 328
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie składa się przynajmniej 
na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku 
podatkowego, w którym podatnik lub 
grupa zamierzają rozpocząć stosowanie 
systemu.

skreślony

Or. pt

Poprawka 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawiadomienie składa się przynajmniej na 
trzy miesiące przed rozpoczęciem roku 
podatkowego, w którym podatnik lub 
grupa zamierzają rozpocząć stosowanie 
systemu.

Zawiadomienie składa się przynajmniej na 
trzy miesiące przed rozpoczęciem roku 
podatkowego, w którym podatnik lub 
grupa są zobowiązani do rozpoczęcia 
stosowania systemu.

Or. de

Poprawka 330
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zawiadomienie o stosowaniu systemu 
dotyczy wszystkich członków grupy. 
Wyłączeniu z grupy mogą jednak 
podlegać przedsiębiorstwa żeglugowe 
podlegające szczególnym zasadom 
opodatkowania.

skreślony

Or. pt

Poprawka 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zawiadomienie o stosowaniu systemu 
dotyczy wszystkich członków grupy. 
Wyłączeniu z grupy mogą jednak podlegać 
przedsiębiorstwa żeglugowe podlegające 
szczególnym zasadom opodatkowania.

2. Zawiadomienie dotyczy wszystkich 
członków grupy. Wyłączeniu z grupy 
mogą jednak podlegać przedsiębiorstwa 
żeglugowe podlegające szczególnym 
zasadom opodatkowania.

Or. de
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Poprawka 332
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Główny organ podatkowy niezwłocznie 
przekazuje zawiadomienie o stosowaniu 
systemu właściwym organom wszystkich 
państw członkowskich, w których 
członkowie grupy są rezydentami lub 
posiadają siedzibę. Organy te mogą 
przekazać głównemu organowi 
podatkowemu w terminie miesiąca od daty 
przekazania zawiadomienia swoje 
stanowisko oraz wszelkie istotne 
informacje dotyczące ważności i zakresu 
zawiadomienia o stosowaniu systemu.

skreślony

Or. pt

Poprawka 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Główny organ podatkowy niezwłocznie 
przekazuje zawiadomienie o stosowaniu 
systemu właściwym organom wszystkich 
państw członkowskich, w których 
członkowie grupy są rezydentami lub 
posiadają siedzibę. Organy te mogą 
przekazać głównemu organowi 
podatkowemu w terminie miesiąca od daty 
przekazania zawiadomienia swoje 
stanowisko oraz wszelkie istotne 
informacje dotyczące ważności i zakresu 
zawiadomienia o stosowaniu systemu.

3. Główny organ podatkowy niezwłocznie 
przekazuje zawiadomienie właściwym 
organom wszystkich państw 
członkowskich, w których członkowie 
grupy są rezydentami lub posiadają 
siedzibę. Organy te mogą przekazać 
głównemu organowi podatkowemu w 
terminie miesiąca od daty przekazania 
zawiadomienia swoje stanowisko oraz 
wszelkie istotne informacje dotyczące 
ważności i zakresu zawiadomienia.
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Or. de

Poprawka 334
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres stosowania systemu przez grupę skreślony
1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, 
stosują system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, 
a w przypadku grupy główny podatnik –
do głównego organu podatkowego, w 
okresie trzech miesięcy przed końcem 
okresu początkowego lub kolejnego 
okresu.
2. W przypadku przystąpienia podatnika 
lub podmiotu niebędącego podatnikiem do 
grupy okres stosowania systemu przez 
grupę nie ulega zmianie. W przypadku 
przystąpienia innej grupy do grupy lub 
połączenia dwóch lub większej liczby grup 
powiększona grupa nadal stosuje 
wspomniany system do końca okresu 
stosowania systemu obowiązującego tę z 
dotychczasowych grup, której okres 
kończy się najpóźniej, chyba że wyjątkowe 
okoliczności sprawiają, że bardziej 
właściwe jest zastosowanie krótszego 
okresu.
3. W przypadku wystąpienia podatnika z 
grupy lub rozwiązania grupy podatnik lub 
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podatnicy nadal stosują system przez 
pozostałą część bieżącego okresu 
stosowania systemu przez grupę.

Or. fr

Poprawka 335
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres stosowania systemu przez grupę skreślony
1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, 
stosują system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, 
a w przypadku grupy główny podatnik –
do głównego organu podatkowego, w 
okresie trzech miesięcy przed końcem 
okresu początkowego lub kolejnego 
okresu.
2. W przypadku przystąpienia podatnika 
lub podmiotu niebędącego podatnikiem do 
grupy okres stosowania systemu przez 
grupę nie ulega zmianie. W przypadku 
przystąpienia innej grupy do grupy lub 
połączenia dwóch lub większej liczby grup 
powiększona grupa nadal stosuje 
wspomniany system do końca okresu 
stosowania systemu obowiązującego tę z 
dotychczasowych grup, której okres 
kończy się najpóźniej, chyba że wyjątkowe 
okoliczności sprawiają, że bardziej 
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właściwe jest zastosowanie krótszego 
okresu.
3. W przypadku wystąpienia podatnika z 
grupy lub rozwiązania grupy podatnik lub 
podatnicy nadal stosują system przez 
pozostałą część bieżącego okresu 
stosowania systemu przez grupę.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku obowiązkowego systemu nie ma powodu, dla którego należałoby dokonać 
zawiadomienia.

.

Poprawka 336
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres stosowania systemu przez grupę skreślony
1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, 
stosują system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, 
a w przypadku grupy główny podatnik –
do głównego organu podatkowego, w 
okresie trzech miesięcy przed końcem 
okresu początkowego lub kolejnego 
okresu.
2. W przypadku przystąpienia podatnika 
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lub podmiotu niebędącego podatnikiem do 
grupy okres stosowania systemu przez 
grupę nie ulega zmianie. W przypadku 
przystąpienia innej grupy do grupy lub 
połączenia dwóch lub większej liczby grup 
powiększona grupa nadal stosuje 
wspomniany system do końca okresu 
stosowania systemu obowiązującego tę z 
dotychczasowych grup, której okres 
kończy się najpóźniej, chyba że wyjątkowe 
okoliczności sprawiają, że bardziej 
właściwe jest zastosowanie krótszego 
okresu.
3. W przypadku wystąpienia podatnika z 
grupy lub rozwiązania grupy podatnik lub 
podatnicy nadal stosują system przez 
pozostałą część bieżącego okresu 
stosowania systemu przez grupę.

Or. pt

Poprawka 337
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres stosowania systemu przez grupę skreślony
1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, 
stosują system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, 
a w przypadku grupy główny podatnik –
do głównego organu podatkowego, w 
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okresie trzech miesięcy przed końcem 
okresu początkowego lub kolejnego 
okresu.
2. W przypadku przystąpienia podatnika 
lub podmiotu niebędącego podatnikiem do 
grupy okres stosowania systemu przez 
grupę nie ulega zmianie. W przypadku 
przystąpienia innej grupy do grupy lub 
połączenia dwóch lub większej liczby grup 
powiększona grupa nadal stosuje 
wspomniany system do końca okresu 
stosowania systemu obowiązującego tę z 
dotychczasowych grup, której okres 
kończy się najpóźniej, chyba że wyjątkowe 
okoliczności sprawiają, że bardziej 
właściwe jest zastosowanie krótszego 
okresu.
3. W przypadku wystąpienia podatnika z 
grupy lub rozwiązania grupy podatnik lub 
podatnicy nadal stosują system przez 
pozostałą część bieżącego okresu 
stosowania systemu przez grupę.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 338
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, 
stosują system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 

skreślony
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podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, 
a w przypadku grupy główny podatnik –
do głównego organu podatkowego, w 
okresie trzech miesięcy przed końcem 
okresu początkowego lub kolejnego 
okresu.

Or. pt

Poprawka 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, stosują 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, 
a w przypadku grupy główny podatnik –
do głównego organu podatkowego, w 
okresie trzech miesięcy przed końcem 
okresu początkowego lub kolejnego 
okresu.

1. Z chwilą dostarczenia zawiadomienia
samodzielny podatnik lub grupa, stosownie 
do przypadku, stosują system przewidziany 
w niniejszej dyrektywie przez okres pięciu 
lat podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że organ 
podatkowy złoży zawiadomienie o 
rezygnacji. Zawiadomienie o rezygnacji 
złożyć może organ podatkowy, a w 
przypadku grupy – główny organ 
podatkowy, w okresie trzech miesięcy 
przed końcem okresu początkowego lub 
kolejnego okresu.

Or. de
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Poprawka 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, stosują 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, a 
w przypadku grupy główny podatnik – do 
głównego organu podatkowego, w okresie 
trzech miesięcy przed końcem okresu 
początkowego lub kolejnego okresu.

1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, stosują 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres trzech lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, a
w przypadku grupy główny podatnik – do 
głównego organu podatkowego, w okresie 
trzech miesięcy przed końcem okresu 
początkowego lub kolejnego okresu.

Or. en

Poprawka 341
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, stosują 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 

1. Z chwilą przyjęcia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu samodzielny podatnik 
lub grupa, stosownie do przypadku, stosują 
system przewidziany w niniejszej 
dyrektywie przez okres trzech lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik lub grupa stosują nadal 
wspomniany system przez kolejne okresy 
trzech lat podatkowych, chyba że złożą 
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zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, a 
w przypadku grupy główny podatnik – do 
głównego organu podatkowego, w okresie 
trzech miesięcy przed końcem okresu 
początkowego lub kolejnego okresu.

zawiadomienie o rezygnacji. 
Zawiadomienie o rezygnacji złożyć może 
podatnik do swojego właściwego organu, a 
w przypadku grupy główny podatnik – do 
głównego organu podatkowego, w okresie 
trzech miesięcy przed końcem okresu 
początkowego lub kolejnego okresu.

Or. en

Poprawka 342
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku przystąpienia podatnika 
lub podmiotu niebędącego podatnikiem do 
grupy okres stosowania systemu przez 
grupę nie ulega zmianie. W przypadku 
przystąpienia innej grupy do grupy lub 
połączenia dwóch lub większej liczby grup 
powiększona grupa nadal stosuje 
wspomniany system do końca okresu 
stosowania systemu obowiązującego tę z 
dotychczasowych grup, której okres 
kończy się najpóźniej, chyba że wyjątkowe 
okoliczności sprawiają, że bardziej 
właściwe jest zastosowanie krótszego 
okresu.

skreślony

Or. pt

Poprawka 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku przystąpienia podatnika 2. Nie dotyczy wersji polskiej.
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lub podmiotu niebędącego podatnikiem do 
grupy okres stosowania systemu przez 
grupę nie ulega zmianie. W przypadku 
przystąpienia innej grupy do grupy lub 
połączenia dwóch lub większej liczby grup 
powiększona grupa nadal stosuje 
wspomniany system do końca okresu 
stosowania systemu obowiązującego tę z 
dotychczasowych grup, której okres 
kończy się najpóźniej, chyba że wyjątkowe 
okoliczności sprawiają, że bardziej 
właściwe jest zastosowanie krótszego 
okresu.

Or. de

Poprawka 344
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wystąpienia podatnika z 
grupy lub rozwiązania grupy podatnik lub 
podatnicy nadal stosują system przez 
pozostałą część bieżącego okresu 
stosowania systemu przez grupę.

skreślony

Or. pt

Poprawka 345
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje w zawiadomieniu o 
stosowaniu systemu

skreślony

W zawiadomieniu o stosowaniu systemu 
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podaje się następujące informacje:
a) dane identyfikacyjne podatnika lub 
członków grupy;
b) w przypadku grupy dowód spełnienia 
kryteriów określonych w art. 54 i 55;
c) dane identyfikacyjne każdego 
przedsiębiorstwa powiązanego, o którym 
mowa w art. 78;
d) formę prawną, siedzibę oraz miejsce 
faktycznego zarządu podatników;
e) przyjęty rok podatkowy.
Komisja może przyjąć akt ustanawiający 
standardowy wzór zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Ten akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 131 
ust. 2.

Or. fr

Poprawka 346
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje w zawiadomieniu o 
stosowaniu systemu

skreślony

W zawiadomieniu o stosowaniu systemu 
podaje się następujące informacje:
a) dane identyfikacyjne podatnika lub 
członków grupy;
b) w przypadku grupy dowód spełnienia 
kryteriów określonych w art. 54 i 55;
c) dane identyfikacyjne każdego 
przedsiębiorstwa powiązanego, o którym 
mowa w art. 78;
d) formę prawną, siedzibę oraz miejsce 
faktycznego zarządu podatników;
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e) przyjęty rok podatkowy.
Komisja może przyjąć akt ustanawiający 
standardowy wzór zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Ten akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 131 
ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku obowiązkowego systemu nie ma powodu, dla którego należałoby dokonać 
zawiadomienia.

.

Poprawka 347
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje w zawiadomieniu o 
stosowaniu systemu

skreślony

W zawiadomieniu o stosowaniu systemu 
podaje się następujące informacje:
a) dane identyfikacyjne podatnika lub 
członków grupy;
b) w przypadku grupy dowód spełnienia 
kryteriów określonych w art. 54 i 55;
c) dane identyfikacyjne każdego 
przedsiębiorstwa powiązanego, o którym 
mowa w art. 78;
d) formę prawną, siedzibę oraz miejsce 
faktycznego zarządu podatników;
e) przyjęty rok podatkowy.
Komisja może przyjąć akt ustanawiający 
standardowy wzór zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Ten akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
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sprawdzającą, o której mowa w art. 131
ust. 2.

Or. pt

Poprawka 348
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje w zawiadomieniu o 
stosowaniu systemu

skreślony

W zawiadomieniu o stosowaniu systemu 
podaje się następujące informacje:
a) dane identyfikacyjne podatnika lub 
członków grupy;
b) w przypadku grupy dowód spełnienia 
kryteriów określonych w art. 54 i 55;
c) dane identyfikacyjne każdego 
przedsiębiorstwa powiązanego, o którym 
mowa w art. 78;
d) formę prawną, siedzibę oraz miejsce 
faktycznego zarządu podatników;
e) przyjęty rok podatkowy.
Komisja może przyjąć akt ustanawiający 
standardowy wzór zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Ten akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 131 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.
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Poprawka 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje w zawiadomieniu o stosowaniu 
systemu

Informacje w zawiadomieniu

Or. de

Poprawka 350
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zawiadomieniu o stosowaniu systemu 
podaje się następujące informacje:

skreślony

a) dane identyfikacyjne podatnika lub 
członków grupy;
b) w przypadku grupy dowód spełnienia 
kryteriów określonych w art. 54 i 55;
c) dane identyfikacyjne każdego 
przedsiębiorstwa powiązanego, o którym 
mowa w art. 78;
d) formę prawną, siedzibę oraz miejsce 
faktycznego zarządu podatników;
e) przyjęty rok podatkowy.

Or. pt

Poprawka 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zawiadomieniu o stosowaniu systemu
podaje się następujące informacje:

W zawiadomieniu podaje się następujące 
informacje:

Or. de

Poprawka 352
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane identyfikacyjne podatnika lub 
członków grupy;

skreślona

Or. pt

Poprawka 353
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku grupy dowód spełnienia 
kryteriów określonych w art. 54 i 55;

skreślona

Or. pt

Poprawka 354
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane identyfikacyjne każdego 
przedsiębiorstwa powiązanego, o którym 
mowa w art. 78;

skreślona

Or. pt

Poprawka 355
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) formę prawną, siedzibę oraz miejsce 
faktycznego zarządu podatników;

skreślona

Or. pt

Poprawka 356
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyjęty rok podatkowy. skreślona

Or. pt

Poprawka 357
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć akt ustanawiający 
standardowy wzór zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Ten akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 131 
ust. 2.

skreślony

Or. pt

Poprawka 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć akt ustanawiający 
standardowy wzór zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Ten akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 131 
ust. 2.

Komisja przyjmuje akt ustanawiający 
standardowy wzór zawiadomienia. Ten akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 131 ust. 2.

Or. de

Poprawka 359
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrola zawiadomienia o stosowaniu 
systemu

skreślony

1. Właściwy organ, do którego w ważny 
sposób złożono zawiadomienie o 
stosowaniu systemu, bada, czy w świetle 
informacji zawartych w zawiadomieniu 
grupa spełnia wymogi określone w 
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niniejszej dyrektywie. Zawiadomienie 
uznaje się za przyjęte, o ile nie zostanie 
odrzucone w terminie trzech miesięcy od 
daty jego otrzymania.
2. Pod warunkiem dokonania przez 
podatnika pełnego ujawnienia wszystkich 
istotnych informacji zgodnie z art. 106, 
wszelkie późniejsze ustalenia 
stwierdzające niepoprawność 
ujawnionego wykazu członków grupy nie 
powodują unieważnienia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Korekty 
zawiadomienia oraz podjęcia wszystkich 
innych koniecznych środków dokonuje się 
od początku roku podatkowego, w którym 
dokonano tego ustalenia. W przypadku 
braku pełnego ujawnienia informacji 
główny organ podatkowy, w porozumieniu 
z innymi zainteresowanymi właściwymi 
organami, może unieważnić pierwotne 
zawiadomienie o stosowaniu systemu.

Or. fr

Poprawka 360
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrola zawiadomienia o stosowaniu 
systemu

skreślony

1. Właściwy organ, do którego w ważny 
sposób złożono zawiadomienie o 
stosowaniu systemu, bada, czy w świetle 
informacji zawartych w zawiadomieniu 
grupa spełnia wymogi określone w 
niniejszej dyrektywie. Zawiadomienie 
uznaje się za przyjęte, o ile nie zostanie 
odrzucone w terminie trzech miesięcy od 
daty jego otrzymania.
2. Pod warunkiem dokonania przez 
podatnika pełnego ujawnienia wszystkich 
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istotnych informacji zgodnie z art. 106, 
wszelkie późniejsze ustalenia 
stwierdzające niepoprawność 
ujawnionego wykazu członków grupy nie 
powodują unieważnienia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Korekty 
zawiadomienia oraz podjęcia wszystkich 
innych koniecznych środków dokonuje się 
od początku roku podatkowego, w którym 
dokonano tego ustalenia. W przypadku 
braku pełnego ujawnienia informacji 
główny organ podatkowy, w porozumieniu 
z innymi zainteresowanymi właściwymi 
organami, może unieważnić pierwotne 
zawiadomienie o stosowaniu systemu.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku obowiązkowego systemu nie ma powodu, dla którego należałoby dokonać 
zawiadomienia.

Poprawka 361
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrola zawiadomienia o stosowaniu 
systemu

skreślony

1. Właściwy organ, do którego w ważny 
sposób złożono zawiadomienie o 
stosowaniu systemu, bada, czy w świetle 
informacji zawartych w zawiadomieniu 
grupa spełnia wymogi określone w 
niniejszej dyrektywie. Zawiadomienie 
uznaje się za przyjęte, o ile nie zostanie 
odrzucone w terminie trzech miesięcy od 
daty jego otrzymania.
2. Pod warunkiem dokonania przez 
podatnika pełnego ujawnienia wszystkich 



PE478.376v01-00 204/246 AM\885627PL.doc

PL

istotnych informacji zgodnie z art. 106, 
wszelkie późniejsze ustalenia 
stwierdzające niepoprawność 
ujawnionego wykazu członków grupy nie 
powodują unieważnienia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Korekty 
zawiadomienia oraz podjęcia wszystkich 
innych koniecznych środków dokonuje się 
od początku roku podatkowego, w którym 
dokonano tego ustalenia. W przypadku 
braku pełnego ujawnienia informacji 
główny organ podatkowy, w porozumieniu 
z innymi zainteresowanymi właściwymi 
organami, może unieważnić pierwotne 
zawiadomienie o stosowaniu systemu.

Or. pt

Poprawka 362
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrola zawiadomienia o stosowaniu 
systemu

skreślony

1. Właściwy organ, do którego w ważny 
sposób złożono zawiadomienie o 
stosowaniu systemu, bada, czy w świetle 
informacji zawartych w zawiadomieniu 
grupa spełnia wymogi określone w 
niniejszej dyrektywie. Zawiadomienie 
uznaje się za przyjęte, o ile nie zostanie 
odrzucone w terminie trzech miesięcy od 
daty jego otrzymania.
2. Pod warunkiem dokonania przez 
podatnika pełnego ujawnienia wszystkich 
istotnych informacji zgodnie z art. 106, 
wszelkie późniejsze ustalenia 
stwierdzające niepoprawność 
ujawnionego wykazu członków grupy nie 
powodują unieważnienia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Korekty 



AM\885627PL.doc 205/246 PE478.376v01-00

PL

zawiadomienia oraz podjęcia wszystkich 
innych koniecznych środków dokonuje się 
od początku roku podatkowego, w którym 
dokonano tego ustalenia. W przypadku 
braku pełnego ujawnienia informacji 
główny organ podatkowy, w porozumieniu 
z innymi zainteresowanymi właściwymi 
organami, może unieważnić pierwotne 
zawiadomienie o stosowaniu systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrola zawiadomienia o stosowaniu 
systemu

Kontrola zawiadomienia

Or. de

Poprawka 364
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ, do którego w ważny 
sposób złożono zawiadomienie o 
stosowaniu systemu, bada, czy w świetle 
informacji zawartych w zawiadomieniu 
grupa spełnia wymogi określone w 
niniejszej dyrektywie. Zawiadomienie 

skreślony
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uznaje się za przyjęte, o ile nie zostanie 
odrzucone w terminie trzech miesięcy od 
daty jego otrzymania.

Or. pt

Poprawka 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ, do którego w ważny 
sposób złożono zawiadomienie o 
stosowaniu systemu, bada, czy w świetle 
informacji zawartych w zawiadomieniu 
grupa spełnia wymogi określone w 
niniejszej dyrektywie. Zawiadomienie 
uznaje się za przyjęte, o ile nie zostanie 
odrzucone w terminie trzech miesięcy od 
daty jego otrzymania.

1. Właściwy organ, do którego w ważny 
sposób złożono zawiadomienie, bada, czy 
w świetle informacji zawartych w 
zawiadomieniu grupa spełnia wymogi 
określone w niniejszej dyrektywie. 
Zawiadomienie uznaje się za przyjęte, o ile 
nie zostanie odrzucone w terminie trzech 
miesięcy od daty jego otrzymania.

Or. de

Poprawka 366
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pod warunkiem dokonania przez 
podatnika pełnego ujawnienia wszystkich 
istotnych informacji zgodnie z art. 106, 
wszelkie późniejsze ustalenia 
stwierdzające niepoprawność 
ujawnionego wykazu członków grupy nie 
powodują unieważnienia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Korekty 
zawiadomienia oraz podjęcia wszystkich 
innych koniecznych środków dokonuje się 

skreślony
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od początku roku podatkowego, w którym 
dokonano tego ustalenia. W przypadku 
braku pełnego ujawnienia informacji 
główny organ podatkowy, w porozumieniu 
z innymi zainteresowanymi właściwymi 
organami, może unieważnić pierwotne 
zawiadomienie o stosowaniu systemu.

Or. pt

Poprawka 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pod warunkiem dokonania przez 
podatnika pełnego ujawnienia wszystkich 
istotnych informacji zgodnie z art. 106, 
wszelkie późniejsze ustalenia stwierdzające 
niepoprawność ujawnionego wykazu 
członków grupy nie powodują 
unieważnienia zawiadomienia o 
stosowaniu systemu. Korekty 
zawiadomienia oraz podjęcia wszystkich 
innych koniecznych środków dokonuje się 
od początku roku podatkowego, w którym 
dokonano tego ustalenia. W przypadku 
braku pełnego ujawnienia informacji 
główny organ podatkowy, w porozumieniu 
z innymi zainteresowanymi właściwymi 
organami, może unieważnić pierwotne 
zawiadomienie o stosowaniu systemu.

2. Pod warunkiem dokonania przez 
podatnika pełnego ujawnienia wszystkich 
istotnych informacji zgodnie z art. 106, 
wszelkie późniejsze ustalenia stwierdzające 
niepoprawność ujawnionego wykazu 
członków grupy nie powodują 
unieważnienia zawiadomienia. Korekty 
zawiadomienia oraz podjęcia wszystkich 
innych koniecznych środków dokonuje się 
od początku roku podatkowego, w którym 
dokonano tego ustalenia. W przypadku 
braku pełnego ujawnienia informacji 
główny organ podatkowy, w porozumieniu 
z innymi zainteresowanymi właściwymi 
organami, może unieważnić pierwotne 
zawiadomienie.

Or. de

Poprawka 368
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 108
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok podatkowy skreślony
1. Wszyscy członkowie grupy przyjmują 
ten sam rok podatkowy.
2. W roku przystąpienia podatnika do 
istniejącej grupy podatnik uzgadnia swój 
rok podatkowy z rokiem podatkowym 
grupy. Przydzielony udział podatnika za 
ten rok podatkowy oblicza się 
proporcjonalnie z uwzględnieniem liczby 
miesięcy kalendarzowych, przez które 
przedsiębiorstwo należało do grupy.
3. Przydzielony udział podatnika za rok, w 
którym wystąpił z grupy, oblicza się 
proporcjonalnie z uwzględnieniem liczby 
miesięcy kalendarzowych, przez które 
przedsiębiorstwo należało do grupy.
4. W przypadku przystąpienia 
samodzielnego podatnika do grupy 
traktuje się go tak, jakby jego rok 
podatkowy zakończył się w dniu 
poprzedzającym przystąpienie do grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 108 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W roku przystąpienia podatnika do 
istniejącej grupy podatnik uzgadnia swój 
rok podatkowy z rokiem podatkowym 
grupy. Przydzielony udział podatnika za 
ten rok podatkowy oblicza się 

2. Nie dotyczy wersji polskiej.
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proporcjonalnie z uwzględnieniem liczby 
miesięcy kalendarzowych, przez które 
przedsiębiorstwo należało do grupy.

Or. de

Poprawka 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 108 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku przystąpienia 
samodzielnego podatnika do grupy traktuje 
się go tak, jakby jego rok podatkowy 
zakończył się w dniu poprzedzającym 
przystąpienie do grupy.

4. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 371
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 109

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie deklaracji podatkowej skreślony
1. Samodzielny podatnik składa swoją 
deklarację podatkową do właściwego 
organu.
W przypadku grupy główny podatnik 
składa w imieniu grupy skonsolidowaną 
deklarację podatkową do głównego 
organu podatkowego.
2. Deklarację traktuje się jako wymiar 
zobowiązania podatkowego każdego 
członka grupy. Jeżeli w świetle prawa 
państwa członkowskiego deklaracja 
podatkowa ma status wymiaru podatku i 
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traktowana jest jako instrument 
umożliwiający egzekucję zobowiązań 
podatkowych, skonsolidowana deklaracja 
podatkowa wywiera taki sam skutek w 
stosunku do członka grupy podlegającego 
opodatkowaniu w tym państwie 
członkowskim.
3. Jeżeli skonsolidowana deklaracja 
podatkowa nie ma w świetle prawa statusu 
wymiaru podatku do celów egzekucji 
zobowiązania podatkowego, właściwy 
organ państwa członkowskiego może, w 
odniesieniu do członka grupy, który jest w 
nim rezydentem lub jest w nim położony, 
wydać instrument prawa krajowego 
upoważniający do przeprowadzenia 
egzekucji w tym państwie członkowskim. 
W instrumencie tym uwzględnia się dane 
zawarte w skonsolidowanej deklaracji 
podatkowej dotyczące danego członka 
grupy. Odwołania od wspomnianego 
instrumentu dopuszcza się wyłącznie w 
kwestiach formalnych, a nie w 
odniesieniu do wymiaru będącego 
podstawą tego instrumentu. Procedurę tę 
reguluje prawo krajowe danego państwa 
członkowskiego.
4. W przypadku gdy na podstawie art. 61 
akapit trzeci uznaje się, że istnieje zakład, 
za wszystkie obowiązki proceduralne 
związane z opodatkowaniem takiego 
zakładu odpowiedzialny jest główny 
podatnik.
5. Deklarację podatkową samodzielnego 
podatnika składa się w terminie 
przewidzianym w prawie państwa 
członkowskiego, w którym podatnik ten 
jest rezydentem lub w którym posiada 
zakład. Skonsolidowaną deklarację 
podatkową składa się w terminie 
dziewięciu miesięcy od końca roku 
podatkowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 372
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść deklaracji podatkowej skreślony
1. Deklaracja podatkowa samodzielnego 
podatnika zawiera następujące 
informacje:
a) dane identyfikacyjne podatnika;
b) rok podatkowy, którego deklaracja 
podatkowa dotyczy;
c) obliczenie podstawy opodatkowania;
d) dane identyfikacyjne każdego 
przedsiębiorstwa powiązanego, o którym 
mowa w art. 78.
2. Skonsolidowana deklaracja podatkowa 
zawiera następujące informacje:
a) dane identyfikacyjne głównego 
podatnika;
b) dane identyfikacyjne wszystkich 
członków grupy;
c) dane identyfikacyjne każdego 
przedsiębiorstwa powiązanego, o którym 
mowa w art. 78;
d) rok podatkowy, którego deklaracja 
podatkowa dotyczy;
e) obliczenie podstawy opodatkowania 
każdego członka grupy;
f) obliczenie skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania;
g) obliczenie przydzielonego udziału 
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każdego członka grupy;
h) obliczenie zobowiązania podatkowego 
każdego członka grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 373
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 110 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja we współpracy z 
administracjami podatkowymi państw 
członkowskich opracowuje jednolity 
format deklaracji podatkowej.

Or. lv

Poprawka 374
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłoszenie błędów w deklaracji 
podatkowej

skreślony

Główny podatnik zawiadamia główny 
organ podatkowy o błędach w 
skonsolidowanej deklaracji podatkowej. 
Główny organ podatkowy, w stosownych 
przypadkach, dokonuje korekty wymiaru 
podatku zgodnie z art. 114 ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 375
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezłożenie deklaracji podatkowej skreślony
W przypadku niezłożenia przez głównego
podatnika skonsolidowanej deklaracji 
podatkowej główny organ podatkowy 
dokonuje wymiaru podatku w terminie 
trzech miesięcy w oparciu o szacunkowe 
wyliczenia, uwzględniając dostępne 
informacje. Główny podatnik może 
odwołać się od takiego wymiaru podatku.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 376
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy dotyczące składania dokumentów 
drogą elektroniczną, deklaracji 
podatkowych i dokumentów 
potwierdzających

skreślony
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Komisja może przyjąć akty określające 
przepisy dotyczące składania dokumentów 
drogą elektroniczną, wzoru deklaracji 
podatkowej, wzoru skonsolidowanej 
deklaracji podatkowej oraz wymaganych 
dokumentów potwierdzających. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 131 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 377
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 114

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana wymiaru podatku skreślony
1. W odniesieniu do samodzielnego 
podatnika kontrole oraz ustalanie 
wymiaru podatku reguluje prawo państwa 
członkowskiego, w którym podatnik ten 
jest rezydentem lub w którym posiada 
zakład.
2. Główny organ podatkowy sprawdza 
zgodność skonsolidowanej deklaracji 
podatkowej z art. 110 ust. 2.
3. Główny organ podatkowy może 
dokonać zmiany wymiaru podatku nie 
później niż w terminie trzech lat od 
upływu ostatecznego terminu złożenia 
skonsolidowanej deklaracji podatkowej 
lub w przypadku niezłożenia deklaracji 
przed upływem tego terminu – nie później 
niż w terminie trzech lat od dokonania 
wymiaru podatku zgodnie z art. 112.
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Zmiany wymiaru podatku można dokonać 
wyłącznie jeden raz w dowolnym okresie 
12 miesięcy.
4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się w 
przypadku gdy zmiany wymiaru podatku 
dokonano zgodnie z postanowieniem 
sądów państwa członkowskiego głównego 
organu podatkowego zgodnie z art. 123 
lub w oparciu o wyniki postępowania 
służącego osiągnięciu wzajemnego 
porozumienia lub postępowania 
arbitrażowego, którego stroną jest 
państwo trzecie. Takiej zmiany wymiaru 
podatku dokonuje się w terminie 12 
miesięcy od daty wydania postanowienia 
przez sądy państwa członkowskiego 
głównego organu podatkowego lub 
zakończenia odpowiedniego 
postępowania.
5. Niezależnie od przepisów ust. 3 zmiany 
wymiaru można dokonać w terminie 
sześciu lat od upływu ostatecznego 
terminu złożenia skonsolidowanej 
deklaracji podatkowej, jeżeli uzasadnia to 
przekłamanie ze strony podatnika będące 
wynikiem świadomego działania lub 
rażącego niedbalstwa lub w terminie 12 
lat od tego terminu, jeżeli przekłamanie to 
jest przedmiotem postępowania karnego. 
Takiej zmiany wymiaru dokonuje się w 
terminie 12 miesięcy od wykrycia 
przekłamania, chyba że konieczność 
prowadzenia dalszych dochodzeń lub 
badań obiektywnie uzasadnia dłuższy 
termin. Każda taka zmiana wymiaru 
dotyczy wyłącznie przedmiotu 
przekłamania.
6. Przed dokonaniem zmiany wymiaru 
główny urząd podatkowy konsultuje się z 
właściwymi organami państw 
członkowskich, w których członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę. 
Organy te mogą wyrazić swoje stanowisko 
w terminie jednego miesiąca od daty 
konsultacji.
Właściwy organ państwa członkowskiego, 
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w którym członek grupy jest rezydentem 
lub posiada siedzibę, może wezwać główny 
organ podatkowy do dokonania zmiany 
wymiaru. Niedokonanie zmiany wymiaru 
w terminie trzech miesięcy uznaje się za 
odmowę dokonania takiej zmiany.
7. Nie dokonuje się zmiany wymiaru w 
celu korekty skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania, jeżeli różnica między 
zadeklarowaną podstawą a skorygowaną 
podstawą nie przekracza 5 000 euro lub 
1% skonsolidowanej podstawy, przy czym 
uwzględnia się niższą z tych kwot.
Nie dokonuje się zmiany wymiaru w celu 
korekty obliczenia przydzielonych 
udziałów, jeżeli łączną wartość 
przydzielonych udziałów członków grupy, 
którzy są rezydentami lub posiadają 
siedzibę w państwie członkowskim, 
skorygowano by o mniej niż 0,5%.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 378
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 115

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centralna baza danych skreślony
Skonsolidowaną deklarację podatkową 
oraz dokumenty potwierdzające złożone 
przez głównego podatnika przechowuje się 
w centralnej bazie danych, do której 
dostęp mają wszystkie właściwe organy. 
Centralna baza danych podlega 
regularnej aktualizacji o wszelkie dalsze 
informacje i dokumenty oraz wszystkie 
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decyzje i zawiadomienia wydane przez 
główny organ podatkowy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 115 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centralna baza danych Organ centralny odpowiedzialny za 
koordynację centralnej bazy danych i za 
zarządzanie nią

Or. de

Poprawka 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 115 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się centralny organ podatkowy 
dla Unii Europejskiej. Koordynuje on 
działania organów podatkowych państw 
członkowskich zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz zarządza centralną bazą 
danych.

Or. de
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Poprawka 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 115 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skonsolidowaną deklarację podatkową 
oraz dokumenty potwierdzające złożone 
przez głównego podatnika przechowuje się 
w centralnej bazie danych, do której dostęp 
mają wszystkie właściwe organy. 
Centralna baza danych podlega regularnej 
aktualizacji o wszelkie dalsze informacje i 
dokumenty oraz wszystkie decyzje i 
zawiadomienia wydane przez główny 
organ podatkowy.

Skonsolidowaną deklarację podatkową 
oraz dokumenty potwierdzające złożone 
przez głównego podatnika przechowuje się 
w tej centralnej bazie danych, do której 
dostęp mają wszystkie właściwe organy. 
Centralna baza danych podlega regularnej 
aktualizacji o wszelkie dalsze informacje i 
dokumenty oraz wszystkie decyzje i 
zawiadomienia wydane przez główny 
organ podatkowy.

Or. de

Poprawka 382
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 116

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyznaczenie głównego podatnika skreślony
Główny podatnik wyznaczony zgodnie z 
art. 4 ust. 6 nie może zostać w późniejszym 
czasie zmieniony. Jeżeli jednak główny 
podatnik przestanie spełniać kryteria 
określone w art. 4 ust. 6, grupa wyznacza 
nowego głównego podatnika.
W wyjątkowych okolicznościach właściwe 
organy podatkowe państw członkowskich, 
w których członkowie grupy są 
rezydentami lub w których posiadają 
zakład, mogą – w terminie sześciu 
miesięcy od daty zawiadomienia o 
stosowaniu systemu lub w terminie sześciu 
miesięcy od reorganizacji, w której 
uczestniczy główny podatnik – postanowić 
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w drodze wzajemnego porozumienia, że 
głównym podatnikiem będzie podatnik 
inny niż podatnik wyznaczony przez 
grupę.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 116 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych okolicznościach właściwe 
organy podatkowe państw członkowskich, 
w których członkowie grupy są 
rezydentami lub w których posiadają 
zakład, mogą – w terminie sześciu 
miesięcy od daty zawiadomienia o 
stosowaniu systemu lub w terminie sześciu 
miesięcy od reorganizacji, w której 
uczestniczy główny podatnik – postanowić 
w drodze wzajemnego porozumienia, że 
głównym podatnikiem będzie podatnik 
inny niż podatnik wyznaczony przez grupę.

W wyjątkowych okolicznościach właściwe 
organy podatkowe państw członkowskich, 
w których członkowie grupy są 
rezydentami lub w których posiadają 
zakład, mogą – w terminie sześciu 
miesięcy od daty zawiadomienia lub w 
terminie sześciu miesięcy od reorganizacji, 
w której uczestniczy główny podatnik –
postanowić w drodze wzajemnego 
porozumienia, że głównym podatnikiem 
będzie podatnik inny niż podatnik 
wyznaczony przez grupę.

Or. de

Poprawka 384
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 117

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prowadzenie dokumentacji skreślony
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Samodzielny podatnik, a w przypadku 
grupy – każdy członek grupy, prowadzi 
dokumentację i gromadzi dokumenty 
potwierdzające o wystarczającym poziomie 
szczegółowości, tak aby umożliwić 
właściwe wykonanie niniejszej dyrektywy 
oraz umożliwić przeprowadzanie kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 385
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 118

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udostępnianie informacji właściwym 
organom

skreślony

Na żądanie właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym podatnik jest 
rezydentem lub w którym położony jest 
jego zakład, podatnik udostępnia wszelkie 
informacje istotne dla ustalenia jego 
zobowiązania podatkowego. Na żądanie 
głównego organu podatkowego główny 
podatnik udostępnia wszelkie informacje 
istotne dla ustalenia skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania lub 
zobowiązania podatkowego dowolnego 
członka grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.
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Poprawka 386
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 119

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o wydanie opinii przez właściwy 
organ

skreślony

1. Podatnik może wystąpić do właściwego 
organu państwa członkowskiego, w 
którym jest rezydentem lub w którym 
posiada zakład, z wnioskiem o wydanie 
opinii w sprawie zastosowania niniejszej 
dyrektywy do konkretnej transakcji lub 
szeregu transakcji, które planuje 
zrealizować. Podatnik może również 
wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii w 
sprawie proponowanego składu grupy. 
Właściwy organ podejmuje wszelkie 
możliwe kroki w celu ustosunkowania się 
do wniosku w rozsądnym terminie.
Opinia wydana przez właściwy organ 
wiąże go, pod warunkiem że ujawniono 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
planowanej transakcji lub szeregu 
transakcji, chyba że zgodnie z art. 123 
sądy państwa członkowskiego głównego 
organu podatkowego postanowią w 
późniejszym czasie inaczej. Jeżeli podatnik 
nie zgadza się z opinią, może postąpić 
zgodnie ze swoją własną interpretacją, 
jednak musi zaznaczyć ten fakt w swojej 
deklaracji podatkowej lub 
skonsolidowanej deklaracji podatkowej.
2. W przypadku gdy w konkretną 
transakcję lub szereg transakcji 
zaangażowanych jest bezpośrednio dwóch 
lub większa liczba członków grupy z 
różnych państw członkowskich lub gdy 
wniosek dotyczy proponowanego składu 
grupy, właściwe organy tych państw 
członkowskich uzgadniają wspólną 
opinię.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 387
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 120

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komunikacja między właściwymi 
organami

skreślony

1. Przekazywanie informacji na mocy 
niniejszej dyrektywy następuje, w 
możliwym zakresie, drogą elektroniczną 
przy użyciu wspólnej sieci 
łączności/wspólnego systemu połączeń 
(CCN/CSI).
2. Właściwy organ, który otrzymuje 
wniosek o współpracę lub wymianę 
informacji w odniesieniu do członka 
grupy na podstawie dyrektywy 
2011/16/UE, odpowiada na niego nie 
później niż w terminie trzech miesięcy od 
daty otrzymania tego wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 388
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 121
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klauzula poufności skreślony
1. Wszelkie informacje przekazane do 
wiadomości państwa członkowskiego na 
podstawie niniejszej dyrektywy zachowuje 
się w tym państwie członkowskim w 
tajemnicy w taki sam sposób, jak 
informacje otrzymane na mocy przepisów 
krajowych tego państwa. W każdym 
przypadku informacje te:
a) mogą być udostępniane tylko osobom, 
które zajmują się bezpośrednio ustalaniem 
wymiaru podatku lub sprawują kontrolę 
administracyjną nad ustalaniem tego 
wymiaru;
b) mogą być ponadto podane do 
wiadomości tylko w związku z 
postępowaniem sądowym lub 
postępowaniem administracyjnym 
związanym z nałożeniem sankcji, jeżeli 
postępowanie to wszczęto w celu ustalenia 
wymiaru podatku lub jego weryfikacji lub 
ma ono związek z ustaleniem wymiaru 
podatku lub jego weryfikacją, i tylko tym 
osobom, które są bezpośrednio 
zaangażowane w to postępowanie;
c) nie mogą być w żadnym wypadku 
wykorzystywane w celach innych niż cele 
podatkowe lub w związku z 
postępowaniem sądowym lub 
postępowaniem administracyjnym 
związanym z nałożeniem sankcji, jeżeli 
postępowanie to wszczęto w celu ustalenia 
wymiaru podatku lub jego weryfikacji lub 
ma ono związek z ustaleniem wymiaru 
podatku lub jego weryfikacją.
Państwa członkowskie mogą ponadto 
przewidzieć możliwość wykorzystania 
informacji, o których mowa w akapicie 
pierwszym, do naliczenia innych opłat, ceł 
i podatków objętych art. 2 dyrektywy Rady 
2008/55/WE21.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
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właściwy organ państwa członkowskiego 
przekazujący informacje może zezwolić na 
ich wykorzystanie do innych celów w 
państwie składającym wniosek, jeżeli 
informacje te, zgodnie z przepisami 
państwa przekazującego informacje, 
mogłyby być – w podobnych 
okolicznościach – wykorzystane w tym 
państwie do podobnych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 389
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 122

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole skreślony
1. Główny organ podatkowy może 
wszczynać i koordynować kontrole 
członków grupy. Wszczęcie kontroli może 
również nastąpić na wniosek właściwego 
organu.
Główny organ podatkowy oraz inne 
zainteresowane właściwe organy wspólnie 
określają zakres i treść kontroli oraz 
członków grupy, których obejmie 
kontrola.
2. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z 
przepisami krajowymi państwa 
członkowskiego, w którym jest ona 
przeprowadzana, dostosowując je w 
wymaganym stopniu, tak aby zapewnić 
właściwe wykonanie niniejszej dyrektywy.
3. Główny organ podatkowy dokonuje 
zestawienia wyników wszystkich kontroli.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Artykuł 122 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Główny organ podatkowy może wszczynać 
i koordynować kontrole członków grupy. 
Wszczęcie kontroli może również nastąpić 
na wniosek właściwego organu.

Główny organ podatkowy może wszczynać 
kontrole członków grupy. Kontrole te 
koordynuje europejski organ podatkowy.
Wszczęcie kontroli może również nastąpić
na wniosek właściwego organu lub 
europejskiego organu podatkowego.

Or. de

Poprawka 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 122 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Główny organ podatkowy dokonuje 
zestawienia wyników wszystkich kontroli.

3. Europejski organ podatkowy dokonuje 
zestawienia wyników wszystkich kontroli.

Or. de

Poprawka 392
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 123
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Różnica zdań między państwami 
członkowskimi

skreślony

1. Jeżeli właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, nie 
zgadza się z decyzją głównego organu 
podatkowego podjętą na podstawie art. 
107 lub art. 114 ust. 3, ust. 5 lub ust. 6 
akapit drugi, może zakwestionować tę 
decyzję przed sądami państwa 
członkowskiego głównego organu 
podatkowego w terminie trzech miesięcy.
2. Właściwemu organowi przysługują 
przynajmniej takie same prawa 
procesowe, jakie przysługują podatnikowi 
na podstawie prawa państwa 
członkowskiego w postępowaniach 
przeciwko decyzji głównego organu 
podatkowego.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 123 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, nie 
zgadza się z decyzją głównego organu 
podatkowego podjętą na podstawie art. 107 
lub art. 114 ust. 3, ust. 5 lub ust. 6 akapit 
drugi, może zakwestionować tę decyzję 

1. Jeżeli właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym członek grupy 
jest rezydentem lub posiada siedzibę, nie 
zgadza się z decyzją głównego organu 
podatkowego podjętą na podstawie art. 107 
lub art. 114 ust. 3, ust. 5 lub ust. 6 akapit 
drugi, może zakwestionować tę decyzję w 
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przed sądami państwa członkowskiego 
głównego organu podatkowego w terminie 
trzech miesięcy.

pierwszej instancji przed europejskim 
organem podatkowym, a następnie przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Or. de

Poprawka 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 123 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwemu organowi przysługują 
przynajmniej takie same prawa 
procesowe, jakie przysługują podatnikowi 
na podstawie prawa państwa 
członkowskiego w postępowaniach 
przeciwko decyzji głównego organu 
podatkowego.

skreślony

Or. de

Poprawka 395
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 124

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odwołania skreślony
1. Głównemu podatnikowi przysługuje 
odwołanie od:
a) decyzji odrzucającej zawiadomienie o 
stosowaniu systemu;
b) wezwania do ujawnienia dokumentów 
lub informacji;
c) zmienionego wymiaru;
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d) wymiaru ustalonego w przypadku 
niezłożenia skonsolidowanej deklaracji 
podatkowej.
Odwołanie wnosi się w terminie 60 dni od 
otrzymania decyzji, wezwania lub 
wymiaru będących przedmiotem 
odwołania.
2. Odwołanie nie skutkuje zawieszeniem 
zobowiązania podatkowego podatnika.
3. Niezależnie od postanowień art. 114 
ust. 3 dopuszcza się ustalenie zmienionego 
wymiaru w celu nadania skutku wynikowi 
odwołania.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 396
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzji odrzucającej zawiadomienie o 
stosowaniu systemu;

skreślona

Or. fr

Poprawka 397
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzji odrzucającej zawiadomienie o skreślona
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stosowaniu systemu;

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku obowiązkowego systemu nie ma powodu, dla którego należałoby dokonać 
zawiadomienia.

.

Poprawka 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzji odrzucającej zawiadomienie o 
stosowaniu systemu;

a) decyzji odrzucającej zawiadomienie;

Or. de

Poprawka 399
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 125

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odwołania administracyjne skreślony
1. Odwołania od zmienionych wymiarów 
lub wymiarów ustalonych na podstawie 
art. 112 rozpatruje organ administracyjny 
właściwy do rozpatrywania odwołań w 
pierwszej instancji zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego głównego 
organu podatkowego. Jeżeli w tym 
państwie członkowskim nie istnieje taki 
właściwy organ administracyjny, główny 
podatnik może wnieść odwołanie 
bezpośrednio do sądu.
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2. Przedkładając dokumenty organowi 
administracyjnemu, główny organ 
podatkowy działa w ścisłym porozumieniu 
z innymi właściwymi organami.
3. Organ administracyjny może, w 
stosownym przypadku, zażądać od 
głównego podatnika i głównego organu 
podatkowego przekazania dowodów 
dotyczących spraw podatkowych członków 
grupy oraz innych przedsiębiorstw 
powiązanych oraz informacji na temat 
przepisów i praktyk stosowanych w innych 
zainteresowanych państwach 
członkowskich. Właściwe organy innych 
zainteresowanych państw członkowskich 
udzielają głównemu organowi 
podatkowemu wszelkiej niezbędnej 
pomocy.
4. W przypadku zmiany przez organ 
administracyjny decyzji głównego organu 
podatkowego zmieniona decyzja zastępuje 
decyzję głównego organu podatkowego i 
traktowana jest jako decyzja głównego 
organu podatkowego.
5. Organ administracyjny rozstrzyga 
odwołanie w terminie sześciu miesięcy. 
Jeżeli główny podatnik nie otrzyma decyzji 
w tym terminie, decyzję głównego organu 
podatkowego uznaje się za potwierdzoną.
6. W przypadku potwierdzenia lub zmiany 
decyzji głównemu podatnikowi 
przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania bezpośrednio do sądów 
państwa członkowskiego głównego 
organu podatkowego w terminie 60 dni od 
otrzymania decyzji administracyjnego 
organu odwoławczego.
7. W przypadku unieważnienia decyzji 
organ administracyjny przekazuje sprawę 
do głównego organu podatkowego, który 
podejmuje nową decyzję w terminie 60 dni 
od daty powiadomienia go o decyzji 
organu administracyjnego. Główny 
podatnik może wnieść odwołanie od 
każdej takiej nowej decyzji na podstawie 
przepisów ust. 1 lub bezpośrednio do 
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sądów państwa członkowskiego głównego 
organu podatkowego, w terminie 60 dni 
od daty jej otrzymania. Jeżeli główny 
organ podatkowy nie podejmie nowej 
decyzji w terminie 60 dni, główny 
podatnik może wnieść odwołanie od 
pierwotnej decyzji głównego organu 
podatkowego do sądów państwa 
członkowskiego głównego organu 
podatkowego.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 400
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 126

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odwołania sądowe skreślony
1. Odwołanie sądowe od decyzji głównego 
organu podatkowego reguluje, z 
zastrzeżeniem przepisów ust. 3, prawo 
państwa członkowskiego tego głównego 
organu podatkowego.
2. Przedkładając dokumenty sądom, 
główny organ podatkowy działa w ścisłym 
porozumieniu z innymi właściwymi 
organami.
3. Sąd krajowy może, w stosownym 
przypadku, zażądać od głównego 
podatnika i głównego organu 
podatkowego przekazania dowodów 
dotyczących spraw podatkowych członków 
grupy oraz innych przedsiębiorstw 
powiązanych oraz informacji na temat 
przepisów i praktyk stosowanych w innych 
zainteresowanych państwach 
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członkowskich. Właściwe organy innych 
zainteresowanych państw członkowskich 
udzielają głównemu organowi 
podatkowemu wszelkiej niezbędnej 
pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie o charakterze technicznym konieczne ze względu na skreślenie terminu 
„konsolidacja”.

Poprawka 401
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 126a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ XVIIa
MINIMALNA STAWKA PODATKU OD 

OSÓB PRAWNYCH 
Artykuł 126a

Zasady ustalania stawek podatku od osób 
prawnych

Państwa członkowskie ustalają swoje 
krajowe stawki podatku od osób prawnych 
na poziomie nie więcej niż 3% poniżej 
średniej ustawowej stawki obowiązującej 
w państwach członkowskich. 

Komisja publikuje corocznie średnią 
ustawową stawkę podatku od osób 
prawnych obowiązującą w państwach 
członkowskich. Stawka ta liczona jest na 
podstawie średniej arytmetycznej.

Or. fr
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Poprawka 402
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 126b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 126b
Klauzula ochronna w odniesieniu do 

efektywnego podatku od osób prawnych

Państwa członkowskie nie przyjmują 
środków prowadzących do obniżenia ich 
efektywnego podatku od osób prawnych. 
.

Or. fr

Poprawka 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 127 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
Radę.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
Parlament Europejski i Radę.

Or. de

Poprawka 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 128 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
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w art. 2, 14, 34 i 42, może zostać odwołane 
w dowolnym momencie przez Radę.

w art. 2, 14, 34 i 42, może zostać odwołane 
w dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.

Or. de

Poprawka 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 129 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie trzech miesięcy, 
licząc od daty zawiadomienia.

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie trzech miesięcy, 
licząc od daty zawiadomienia.

Or. de

Poprawka 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli przed upływem tego terminu Rada nie 
wyrazi sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
tym akcie.

Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrazi sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
tym akcie.

Or. de

Poprawka 407
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli Rada 
poinformowała Komisję, że nie zamierza
wyrażać sprzeciwu.

Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli Parlament 
Europejski i Rada poinformowali 
Komisję, że nie zamierzają wyrażać 
sprzeciwu.

Or. de

Poprawka 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 130

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informowanie Parlamentu Europejskiego skreślony
Komisja informuje Parlament Europejski 
o przyjęciu aktów delegowanych, o 
wszelkich sprzeciwach wobec nich oraz o 
odwołaniu przekazanych uprawnień przez 
Radę.

Or. de

Poprawka 409
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 130 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja informuje Parlament Europejski o 
przyjęciu aktów delegowanych, o 
wszelkich sprzeciwach wobec nich oraz o 
odwołaniu przekazanych uprawnień przez 

Komisja informuje Parlament Europejski o 
przyjęciu aktów delegowanych, o 
wszelkich sprzeciwach wobec nich oraz o 
odwołaniu przekazanych uprawnień przez 
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Radę. Radę. O każdej przyszłej ocenie tego 
instrumentu należy powiadomić członków 
właściwych komisji PE.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 410
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd (Nie dotyczy wersji polskiej).

Or. pt

Uzasadnienie

Ta poprawka językowa dotyczy wyłącznie wersji portugalskiej. Uważam, że właściwe 
tłumaczenie klauzuli przeglądowej to „Cláusula de Revisão”.

Poprawka 411
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 

W oparciu o wyniki niezależnej oceny 
skutków i ewentualnego projektu 
pilotażowego, który powinien zostać 
zrealizowany przed wejściem niniejszej 
dyrektywy w życie po raz pierwszy w UE, 
oraz w oparciu o wnioski z późniejszej 
analizy przewidzianej w klauzuli 
przeglądowej zawartej w niniejszej 
dyrektywie Komisja dokonuje, po upływie 
pięciu lat od daty wejścia niniejszej 
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państwa członkowskie. dyrektywy w życie, przeglądu jej 
stosowania i składa Radzie sprawozdanie 
w sprawie funkcjonowania niniejszej 
dyrektywy w tych państwach
członkowskich, które wdrożyły ją 
dobrowolnie, przed podjęciem przez Radę 
decyzji o ewentualnym rozszerzeniu lub 
uchyleniu niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie Komisji dla Rady obejmuje 
przede wszystkim analizę wpływu 
mechanizmu ustanowionego na podstawie 
przepisów rozdziału XVI niniejszej 
dyrektywy na podział podstaw 
opodatkowania między państwa 
członkowskie oraz stosowania tego 
instrumentu przez MŚP oraz jego 
przydatności dla MŚP, które dobrowolnie 
zdecydowały się na jego stosowanie, a 
także analizę wpływu niniejszej dyrektywy 
na pobór podatków i przychody podatkowe 
w tych państwach członkowskich UE, 
które zdecydowały się na jej transpozycję 
do swojego ustawodawstwa krajowego, 
oraz analizę zwalczania uchylania się od 
opodatkowania, oszustw podatkowych i 
podwójnego opodatkowania.

Or. en

Poprawka 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 

Komisja dokonuje, po upływie trzech lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
obejmuje w szczególności analizę wpływu 
mechanizmu ustanowionego na podstawie 
przepisów rozdziału XVI niniejszej 
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podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

dyrektywy na podział podstaw 
opodatkowania między państwa 
członkowskie. Sprawozdanie to obejmuje 
analizę wpływu niniejszej dyrektywy na 
podstawy opodatkowania w państwach 
członkowskich na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Komisja 
analizuje również gospodarczy wpływ 
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych na 
przenoszenie działalności gospodarczej 
oraz na zatrudnienie w Unii. Ta ocena 
skutków obejmuje ponadto analizę zalet i 
wad ewentualnego nadania systemowi 
obowiązkowego charakteru. Co więcej, 
udostępnione w ramach tej oceny skutków 
dane statystyczne powinny rozwiać 
wątpliwości (np. co do tego, że 
wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
przyczyniłoby się do zmniejszenia wzrostu 
gospodarczego, co zmniejszyłoby tym 
samym konkurencyjność systemów 
podatkowych poszczególnych państw 
członkowskich) wcześniej zgłoszone przez 
kilka państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 413
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 

Komisja dokonuje, po upływie trzech lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
obejmuje w szczególności analizę wpływu 
mechanizmu ustanowionego na podstawie 
przepisów rozdziału XVI niniejszej 
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podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

dyrektywy na podział podstaw 
opodatkowania między państwa 
członkowskie. Sprawozdanie to obejmuje 
analizę wpływu niniejszej dyrektywy na 
podstawy opodatkowania w państwach 
członkowskich na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Komisja 
analizuje również społeczno-gospodarczy 
wpływ wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
na przenoszenie działalności gospodarczej 
oraz na zatrudnienie w Unii. Komisja 
ocenia ponadto możliwość opodatkowania 
partnerstw tak, jakby były one osobami 
prawnymi, a nie nieprzejrzystymi 
jednostkami. Sprawozdanie to obejmuje 
również analizę zalet i wad nadania 
systemowi obowiązkowego charakteru. W 
razie potrzeby sprawozdanie uzupełnia się 
odpowiednimi wnioskami 
ustawodawczymi.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych w 
ramach przeglądu dyrektywy: po trzech latach Komisja rozważa zalety i wady wprowadzenia 
obowiązkowego systemu z myślą o ustanowieniu w UE jednej wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych. Komisja analizuje również społeczno-gospodarczy 
wpływ przedmiotowej dyrektywy na podstawy opodatkowania w państwach członkowskich –
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – na przenoszenie działalności gospodarczej 
oraz na zatrudnienie w Unii.

Poprawka 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 

Komisja dokonuje, po upływie trzech lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
obejmuje w szczególności analizę wpływu 
mechanizmu ustanowionego na podstawie 
przepisów rozdziału XVI niniejszej 
dyrektywy na podział podstaw 
opodatkowania między państwa 
członkowskie oraz na przepisy dotyczące 
konsolidacji.

Or. de

Poprawka 415
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie. Wszelkie kwestie 
nieobjęte zakresem niniejszej dyrektywy, a 
w szczególności wpływ 
niezharmonizowanych stawek 
podatkowych, nie muszą być poddawane 
analizie.

Or. en

Poprawka 416
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
obejmuje analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie. Sprawozdanie to 
obejmuje również analizę wpływu tego 
mechanizmu na gospodarki krajowe oraz 
na krajowe systemy podatkowe.

Or. en

Poprawka 417
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie. Podczas przeglądu 
niniejszej dyrektywy należy zwrócić 
szczególną uwagę na wprowadzenie 
obowiązkowego systemu wspólnej 
podstawy opodatkowania osób prawnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązkowy charakter wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 
przyczyniłby się do ograniczenia biurokracji i zapobiegania oszustwom podatkowym. Jednak 
przed nadaniem mu obowiązkowego charakteru koniecznie należy ocenić funkcjonowanie 
wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i jej wpływ na przedsiębiorstwa 
europejskie.

Poprawka 418
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

Komisja dokonuje, po upływie trzech lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
obejmuje w szczególności analizę wpływu 
mechanizmu ustanowionego na podstawie 
przepisów rozdziału XVI niniejszej 
dyrektywy na podział podstaw 
opodatkowania między państwa 
członkowskie. Sprawozdanie to powinno 
się ponadto skupiać na wpływie niniejszej 
dyrektywy na wzrost i tworzenie miejsc 
pracy, na jej konsekwencjach dla 
globalnej działalności przedsiębiorstw UE 
oraz na jej skuteczności w kontekście 
przeciwdziałania uchylaniu się od 
opodatkowania i oszustwom podatkowym.

Or. en

Poprawka 419
Miguel Portas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa 
Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy oraz 
stosowanych stawek krajowych na podział 
podstaw opodatkowania między państwa 
członkowskie.

Or. pt

Poprawka 420
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co dwa lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonania art. 85 przez 
władze krajowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest dopilnowanie, aby ocena przejrzystości podmiotów z państw trzecich była 
stosunkowo jednolita we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich.

Poprawka 421
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie dwóch lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w sprawie 
potencjalnego wpływu niniejszej 
dyrektywy na rynek wewnętrzny, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwego 
zakłócenia konkurencji między 
przedsiębiorstwami podlegającymi 
przepisom niniejszej dyrektywy i 
przedsiębiorstwami niespełniającymi 
kryteriów konsolidacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ocenić nieunikniony wpływ tego rodzaju przepisów na rynek wewnętrzny, i jeżeli okaże 
się on niekorzystny, należy go złagodzić lub zrównoważyć w celu uniknięcia wystąpienia 
poważnych zakłóceń.

Poprawka 422
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 134 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [data] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie, które mają 
swobodę decydowania o transpozycji 
niniejszej dyrektywy, przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [data] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
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przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 423
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 135 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wejście w życie Opcjonalne wejście w życie

Or. en

Poprawka 424
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 135 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie […] 
dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie […] 
dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w tych państwach członkowskich, które 
dobrowolnie zdecydują o jej transpozycji.

Or. en

Poprawka 425
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 3 – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Versicherungsteuer skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Ogólnie będzie przyjęte, że podatek od osób prawnych lub jakikolwiek inny podobny podatek 
nie podlega odliczeniu jako koszt operacyjny. W innym wypadku podatek zmniejszyłby własną 
podstawę opodatkowania. Jednak na przykład w przypadku Niemiec podatek od 
ubezpieczenia jest podatkiem od transakcji i w związku z tym nie można go porównywać do 
podatku dochodowego. Podatek od ubezpieczenia („Versicherungsteuer”) powinien zatem 
podlegać odliczeniu.


