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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie 
do istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. 
Fragmenty przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza 
zmiany, a który nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich 
fragmentów zaznaczane są w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0121),

– uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0092/2011),

– uwzględniając uzasadnione opinie skierowane, zgodnie z Protokołem (nr 2) w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, przez holenderski senat, szwedzki 
Riksdag, parlament bułgarski, brytyjską Izbę Gmin, polskie Zgromadzenie Narodowe, 
parlament maltański, parlament słowacki, irlandzką Izbę Reprezentantów i rumuńską Izbę 
Reprezentantów w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2011),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 
prowadzić działalność w innych państwach 
Unii Europejskiej napotykają poważne 

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 
prowadzić działalność w innych państwach 
Unii Europejskiej napotykają poważne 
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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.

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, z 
paktem euro plus oraz z założeniami 
integracji gospodarczej, budżetowej i 
podatkowej niezbędnej do stworzenia 
wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej.

Or. nl

Uzasadnienie

Aktualizacja.

Poprawka 2

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 wpływać na 
swobodę państw członkowskich w zakresie 
ustalania swoich krajowych stawek 
podatku od osób prawnych. Państwa 
członkowskie zachowują zatem również 
możliwość wprowadzania określonych 
zachęt dla przedsiębiorstw, przede 
wszystkim w postaci ulg podatkowych.
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Or. nl

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 3

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 jednak okaże się, że pewien stopień 
harmonizacji pomyślnie wpłynie na 
gospodarczą wydajność, skuteczność i 
sprawiedliwość opodatkowania podatkiem 
od osób prawnych, kwestię tę można 
rozważyć na nowo podczas dokonywania 
oceny niniejszej dyrektywy.

Or. nl

Uzasadnienie

O ile obecnie nie dokonuje się harmonizacji stawek podatkowych, o tyle nie wolno wykluczać 
takiej możliwości w przyszłości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Szeroka podstawa opodatkowania, 
konsolidacja i swoboda decyzyjna państw 
członkowskich w odniesieniu do ich 
krajowych stawek opodatkowania 
podatkiem od osób prawnych sprawiają, 
że wprowadzenie wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych jest działaniem 
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neutralnym pod względem podatkowym. 

Or. nl

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W takim zakresie, w jakim stosowanie 
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych mogłoby 
negatywnie wpłynąć na dochody z 
podatków władz regionalnych lub 
lokalnych, państwa członkowskie będą 
mogły podjąć działania mające na celu 
poprawę tej sytuacji w sposób zgodny z ich 
systemami konstytucyjnymi i z niniejszą 
dyrektywą.

Or. nl

Uzasadnienie

Istnienie szczególnie silnych regionalnych systemów rządzenia w niektórych państwach 
członkowskich nie stanowi przeszkody dla wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych.

Poprawka 6

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 
praktyk posiadających znamiona nadużyć. 
Środki te powinny przewidywać 

(20) System powinien przewidywać 
skuteczny ogólny przepis w zakresie 
zwalczania nadużyć uzupełniony środkami 
ustanowionymi w celu ograniczenia 
konkretnych rodzajów praktyk 
posiadających znamiona nadużyć. Środki 
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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.

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.

Or. nl

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W niniejszej dyrektywie określono 
całkiem nowe podejście do 
najważniejszego elementu opodatkowania 
osób prawnych. W związku z tym, jak 
tylko będzie to możliwe, należy 
przeprowadzić jego dogłębną analizę i 
ocenę. Z uwagi na cykl właściwy dla 
stosowania i wdrażania opodatkowania od 
osób prawnych nie da się dokonać 
żadnych poważnych ocen w ciągu 
pierwszych pięciu lat od jego wejścia w 
życie.

Or. nl
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Uzasadnienie

Niektórzy opowiadają się za przeprowadzeniem oceny po upływie trzech lat. Nie jest to jednak 
możliwe, mając na uwadze następujące po sobie zamknięcie roku budżetowego, złożenie 
deklaracji podatkowej, kontrole ze strony organów podatkowych i zapłacenie podatku, co 
oznacza, że po upływie tego czasu zakończona zostanie zbyt mała liczba cykli.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Analiza przeprowadzana w oparciu 
o klauzulę przeglądową powinna 
obejmować również następujące elementy: 
opcjonalny charakter wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych, ograniczenia 
harmonizacji podstawy opodatkowania, 
wzór podziału oraz praktyczne aspekty dla 
MŚP.

Or. nl

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80 Artykuł 80

Ogólny przepis w zakresie zwalczania 
nadużyć

Ogólny przepis w zakresie zwalczania 
nadużyć

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

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

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje 
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się do czynności mających autentycznie 
handlowy charakter, w przypadku gdy 
podatnik może dokonać wyboru między 
przynajmniej dwoma możliwymi 
transakcjami, które wywierają ten sam 
skutek handlowy, lecz w wyniku których 
powstają różne podstawy opodatkowania.

się do czynności mających autentycznie 
handlowy charakter, w przypadku gdy 
podatnik może dokonać wyboru między 
przynajmniej dwoma możliwymi 
transakcjami, które wywierają ten sam 
skutek handlowy, lecz w wyniku których 
powstają różne podstawy opodatkowania.

Or. nl

Uzasadnienie

W ramach ogólnego przepisu w zakresie zwalczania nadużyć słusznie uwzględnia się zarówno 
aspekt faktyczny, jak i zamiar. Sprawozdawca jest jednak zdania, że w przypadku 
przeprowadzania pozornych transakcji (aspekt faktyczny), wystarczające powinno być 
oczywiste istnienie zamiaru uniknięcia opodatkowania.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 133 Artykuł 133

Przegląd Przegląd
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 każdym razie 
analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie. 

Or. nl

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 133 Artykuł 133

Przegląd Przegląd
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 opcjonalnego charakteru tego 
instrumentu oraz wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

Or. nl

Uzasadnienie

Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych jest na 
tyle nową koncepcją w UE, że pożądane jest najpierw sprawdzenie jej na zasadzie 
dobrowolnej. Ponadto jej opcjonalny charakter przyczyni się również do tego, że wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (którą można zatwierdzić 
wyłącznie poprzez jednomyślną decyzję Rady) będzie atrakcyjniejsza dla państw 
członkowskich. Mimo to należy być gotowym do oceny jej opcjonalnego charakteru po 
upływie pięciu lat i w późniejszym okresie.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 133 Artykuł 133
Przegląd Przegląd

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

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

Radzie sprawozdanie w sprawie 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to obejmuje w szczególności 
analizę celowości rozszerzenia 
harmonizacji podstawy opodatkowania w 
taki sposób, by obejmowała harmonizację 
stawek podatkowych, a także analizę 
wpływu mechanizmu ustanowionego na 
podstawie przepisów rozdziału XVI 
niniejszej dyrektywy na podział podstaw 
opodatkowania między państwa 
członkowskie. 

Or. nl

Uzasadnienie

Wprowadzanie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych należy 
rozpocząć od podstawy opodatkowania, a państwom członkowskim pozostawić określenie 
obowiązujących na ich terytorium stawek. Jednak podczas dokonywania oceny skutków 
przedmiotowego wniosku aspekt ten należy również wziąć pod uwagę.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 133 Artykuł 133
Przegląd Przegląd

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. Sprawozdanie to 
obejmuje również analizę stosowania tego 
instrumentu przez MŚP oraz jego 
przydatności dla MŚP.
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Uzasadnienie

MŚP są w Unii Europejskiej największymi pracodawcami, a także tworzą największą liczbę 
nowych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę w szczególności to, że proponuje się jedynie 
wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, czemu nie 
towarzyszy jednocześnie spodziewany wniosek dotyczący tego, by MŚP prowadzące 
transgraniczną działalność gospodarczą podlegały opodatkowaniu zgodnie z przepisami 
państwa pochodzenia, w ocenie skutków należy uwzględnić faktyczne wykorzystanie wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz jej dostępność dla MŚP.
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UZASADNIENIE

Treść wniosku

W dyrektywie w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 
(CCCTB) określa się zasady obliczania podstawy opodatkowania mające zastosowanie do 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w Unii Europejskiej. 

Unijne ramy prawne obejmują pełen zbiór przepisów mających na celu konsolidację 
indywidualnego wyniku podatkowego każdego przedsiębiorstwa lub oddziału, konsolidację 
tych wyników (zysków i strat) w przypadku istnienia innych członków grupy oraz podział 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania między wszystkie właściwe państwa 
członkowskie, jeśli jest ona dodatnia.

Podział skonsolidowanej podstawy opodatkowania ma być dokonywany na podstawie 
ustalonego wzoru obejmującego trzy wskaźniki: obroty, wielkość zatrudnienia i aktywa. 

Każde państwo członkowskie będzie stosowało swoją własną stawkę podatkową do 
wskazanej mu części podstawy opodatkowania. Harmonizacji podlega wyłącznie sposób 
obliczania i rozdział podstawy opodatkowania. Państwa członkowskie zachowają prawo do 
określania wysokości stawek podatkowych. 

Harmonizacja nie obejmuje również krajowych przepisów dotyczących sprawozdawczości 
finansowej.

CCCTB ma charakter opcjonalny. Wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno małe, jak i duże, bez 
względu na to, czy prowadzą transgraniczną działalność gospodarczą, będą mogły stosować 
CCCTB. Żadne z nich nie będzie jednak do tego zobowiązane. Przedsiębiorstwo, które 
wybierze możliwość stosowania CCCTB, będzie zobowiązane robić to przez pięć lat, zaś 
stosowanie jej zostanie automatycznie przedłużone o trzy lata, o ile dane przedsiębiorstwo nie 
zrezygnuje z tej możliwości na trzy miesiące przed upływem okresu stosowania. 

Przedmiotowy wniosek obejmuje również przepisy w zakresie zwalczania nadużyć, a ponadto 
określono w nim sposób, w jaki państwa członkowskie powinny administrować systemem 
CCCTB w oparciu o zasadę „punktu kompleksowej obsługi”. 

Określono cztery aspekty, w ramach których, na mocy przedmiotowej dyrektywy Komisji, na 
czas nieokreślony nadaje się uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych.

Przedmiotowa dyrektywa zawiera klauzulę przeglądową, która przede wszystkim ma 
bezpośrednie zastosowanie do stosowania wzoru ponownego podziału podstawy 
opodatkowania.

Wreszcie podczas transponowania przedmiotowej dyrektywy państwa członkowskie muszą 
przekazać Komisji tabelę korelacji.
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Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawczyni jest przekonana, że CCCTB jest instrumentem niezbędnym do 
urzeczywistnienia europejskiego rynku wewnętrznego, a także do dokonania europejskiej 
integracji gospodarczej, która jest konieczna do zapewnienia stabilności strefy euro. Nie 
można pozwolić, aby obecny kryzys stanowił przeszkodę – musi on raczej przyspieszać 
wprowadzenie systemu CCCTB.
Sprawozdawczyni wyraża zatem zadowolenie związane z tym, że we wnioskach z każdego 
szczytu europejskiego lub szczytu strefy euro, który odbył się przed sporządzeniem 
niniejszego sprawozdania, wyraźnie wspominano o CCCTB. Pragnie ona zauważyć, że 
w dniu 18 sierpnia 2011 r. kanclerz Niemiec i prezydent Francji wspólnie wystosowali pismo 
do przewodniczącego Rady Europejskiej, w którym wezwali do zakończenia negocjacji 
w sprawie CCCTB do końca 2012 r. i wyraźnie stwierdzili (chcąc w ten sposób 
prawdopodobnie wywrzeć odpowiednią presję), że prowadzą prace nad dwustronną 
francusko-niemiecką inicjatywą międzyrządową.

To pozytywne zainteresowanie systemem CCCTB powinno cieszyć Parlament Europejski w 
szczególności dlatego, że w ostatnich latach Parlament również wielokrotnie wzywał do 
wprowadzenia CCCTB. 
Jako sprawozdawczyni pragnę zatem wyrazić swoje całkowite poparcie dla przedmiotowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy. Pragnę ponadto zaapelować do Rady o dalsze niezwłoczne 
omówienie tego wniosku i o wydanie pozytywnej decyzji w tym zakresie. 

Niektóre z parlamentów krajowych wyraziły swoje zastrzeżenia, gdyż ich zdaniem Komisja 
naruszyła zasadę pomocniczości. Sprawozdawczyni nie podziela tych zastrzeżeń. Niektóre 
zniekształcenia na rynku wewnętrznym mogą zostać zlikwidowane wyłącznie wtedy, gdy 
przyjmie się wspólny system zasad, któremu będą towarzyszyły wspólne procedury 
administracyjne i system administracji przewidujący punkt kompleksowej obsługi. 
Sprawozdawczyni popiera zatem decyzję Komisji, by nie poddawać ten wniosek ponownemu 
rozpatrywaniu. 

Sprawozdawczyni pragnie niniejszym podkreślić podstawowe zalety wprowadzenia systemu 
CCCTB:

 większą przejrzystość podatkową, która przyczyni się do zwiększenia sprawiedliwości 
i wydajności systemu podatkowego; 

 zmniejszenie kosztów egzekucji i ograniczenie biurokracji, dzięki czemu zwiększy się 
perspektywa wzrostu dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną działalność 
gospodarczą, wzrośnie atrakcyjność Unii Europejskiej dla inwestorów zagranicznych 
oraz zwiększy się dostępność rynku wewnętrznego dla przedsiębiorstw, które jeszcze 
nie prowadzą transgranicznej działalności gospodarczej; 

 spodziewany efekt, że decyzje dotyczące przyporządkowywania na rynku 
wewnętrznym będą podejmowane z większym niż ma to miejsce obecnie 
uwzględnieniem kwestii społecznych i gospodarczych o charakterze neutralnym pod 
względem podatkowym; 

 ograniczenie dwóch rodzajów problemów podatkowych: uchylania się od 
opodatkowania i oszustw podatkowych z jednej strony oraz podwójnego 
opodatkowania z drugiej strony.
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Im większy będzie udział w systemie CCCTB, tym większe będą osiągane korzyści. 
W związku z tym dobrym pomysłem wydaje się nadanie temu systemowi charakteru 
obowiązkowego, a nie opcjonalnego. Jednak z uwagi na to, że wprowadzenie 
skonsolidowanej podstawy podatkowej w Unii Europejskiej i tak już ma charakter na tyle 
nowy, radykalny i, szczerze mówiąc, jednak w pewnym stopniu eksperymentalny, oraz że jest 
to prawdopodobnie nieodpowiedni moment cyklu gospodarczego, aby zmuszać wszystkie 
przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i małe, do dokonania radykalnej zmiany systemu, 
sprawozdawczyni opowiada się za zachowaniem opcjonalnego charakteru systemu CCCTB. 
Sprawozdawczyni proponuje jednak ponowne rozważenie tego podejścia w odpowiednim 
momencie, w związku z czym przedstawia poprawkę przewidującą klauzulę przeglądową.

W celu zmaksymalizowania korzyści systemu CCCTB należałoby wprowadzić go w całej 
Unii Europejskiej. Sprawozdawczyni opowiada się za wprowadzeniem systemu CCCTB –
aczkolwiek opcjonalnego – w całej Unii Europejskiej zamiast systemu obowiązkowego 
obejmującego ściślejszą współpracę. Jeśli jednak w Radzie nie uda się osiągnąć 
satysfakcjonującego porozumienia ze wszystkimi państwami członkowskimi, ściślejsza 
współpraca w każdym razie będzie musiała być wzięta pod uwagę. W takim przypadku celem 
wszystkich państw członkowskich, które należą do strefy euro lub mają do niej przystąpić, 
musi być udział w tym systemie, ponieważ ich dalsza integracja gospodarcza ma podstawowe 
znaczenie z wielu powodów.

Kolejnym punktem w dyskusji jest zakres harmonizacji. Z jednej strony sprawozdawczyni 
dostrzega zalety większego ujednolicenia stawek (za pomocą wartości minimalnych lub 
ograniczonego zakresu). Z drugiej strony przyznaje, że nie jest to rzeczywiście konieczne do 
zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz że teraz, kiedy większość 
państw członkowskich walczy o przywrócenie lub utrzymanie porządku w finansach 
publicznych, dążenie do radykalnej harmonizacji nie jest wskazanym rozwiązaniem. Niemniej 
jednak, jeśli po upływie określonego czasu stanie się jasne, że konkurencja podatkowa 
między państwami członkowskimi przynosi więcej szkody, niż pożytku, zawsze będzie 
można poczynić krok naprzód. O ile przedmiotowej dyrektywy pod żadnym względem nie 
należy postrzegać jako zapowiedzi harmonizacji stawki podatku od osób prawnych, o tyle 
sprawozdawczyni proponuje, aby w klauzuli przeglądowej uwzględniono kwestię stawek.

Sprawozdawczyni zdecydowanie opowiada się za zasadą konsolidacji, zarówno w celu 
zapewnienia efektywności rynku wewnętrznego, jak i atrakcyjności CCCTB dla 
przedsiębiorstw. Przede wszystkim z uwagi na to, że podstawa opodatkowania w ramach 
systemu CCCTB jest szersza, niż średnia podstawa krajowa, oraz że wysokość stawek jest 
określana przez państwa członkowskie, z punktu widzenia państw członkowskich 
konsolidacja nie może być przeszkodą. 

Szeroki wymiar podstawy opodatkowania, niezawisłe prawo państw członkowskich 
do określania wysokości stawek oraz konsolidacja pozwolą systemowi CCCTB 
na zachowanie neutralności pod względem podatkowym w odniesieniu do wpływu zarówno 
na przedsiębiorstwa, jak i na finanse publiczne.

Ustalony wzór podziału, który określono w przedmiotowej dyrektywie, nie będzie miał 
wpływu na podstawę opodatkowania, a wyłącznie na jej rozdział między państwa 
członkowskie. Podział musi być pewny z punktu widzenia prawa, przewidywalny, właściwy 
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z ekonomicznego punktu widzenia i sprawiedliwy. Pod tym względem w przedmiotowym 
wniosku właściwie wybrano trzy decydujące czynniki: dane są znane i wynikają z ksiąg, 
trudno nimi manipulować i świadczą o zyskach. Czynnik dotyczący wielkości zatrudnienia 
jest słusznie podzielony na koszty wynagrodzenia i liczbę pracowników, ponieważ to 
w znacznym stopniu niweluje skutki różnic w poziomie wynagrodzeń w poszczególnych 
państwach członkowskich. Sprawozdawczyni popiera zatem wzór podziału, ale zgadza się 
z Komisją, że należałoby objąć ten wzór klauzulą przeglądową. 

Oczywiście sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zasadę punktu kompleksowej 
obsługi oraz ściślejszej współpracy między krajowymi administracjami podatkowymi. Ma 
ona jedynie wątpliwości dotyczące tego, czy sposób określenia głównego organu 
podatkowego w wystarczającym stopniu odpowiada rzeczywistości i czy zagwarantuje 
wystarczające rozłożenie między państwami członkowskimi.

Wreszcie sprawozdawczyni w pełni zgadza się z zawartą w przedmiotowym wniosku 
koncepcją, zgodnie z którą system CCCTB powinien być niezależny od zasad księgowości. 
Alternatywnym rozwiązaniem byłby system oparty na międzynarodowych standardach 
sprawozdawczości finansowej (MSSF). W takim przypadku określanie podstawy 
opodatkowania byłoby pośrednio zlecane sektorowi prywatnemu, przez co osiągnięto by 
system, który prawdopodobnie nie byłby odpowiedni dla MŚP. 


