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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji UE dotyczący wprowadzenia w UE ogólnounijnej 
dobrowolnej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). 

W państwach członkowskich UE obowiązują różne podstawy opodatkowania, które 
w praktyce funkcjonują jako bariery handlowe utrudniające wzrost i zatrudnienie. 

Przyjęcie wniosku w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób 
prawnych doprowadziłoby do istotnych zmian w systemach zarządzania podatkiem od osób 
prawnych w Europie, co mogłoby poprawić sytuację przedsiębiorstw prowadzących 
działalność transgraniczną poprzez zmniejszenie kosztów administracyjnych i ograniczenie 
biurokracji. To z kolei przyczyniłoby się do zwiększenia skuteczności jednolitego rynku 
i konkurencyjności przedsiębiorstw z UE oraz podniesienia atrakcyjności rynku UE na arenie 
międzynarodowej względem innych dużych rynków, takich jak rynek USA czy rynek chiński.

Główne obawy sprawozdawcy: 

Wybór systemu CCCTB musi być dla przedsiębiorstw opcjonalny. Wprowadzenie 
obowiązkowego systemu zwiększyłoby koszty zwłaszcza dla MŚP i w związku z tym nie 
przyczyniłoby się do zwiększenia wzrostu i konkurencyjności na europejskim rynku. 
Konkurencyjne systemy oraz instytucjonalna konkurencja podnoszą poza tym wartość 
dodaną. Nadanie obowiązkowego charakteru systemowi CCCTB nie jest wskazane, dopóki 
nie będą znane doświadczenia praktyczne i skutki stosowania tego systemu. 

1. O poziomie stawki podatkowej nadal powinny decydować parlamenty krajowe. Celem 
jest wzmocnienie systemu opodatkowania osób prawnych, a nie harmonizacja stawek 
podatkowych.

2. Należy usunąć przeszkody transgraniczne. W związku z tym system CCCTB musi 
umożliwiać konsolidację zysków i strat od samego początku, aby ułatwić zwiększenie 
transgranicznej działalności gospodarczej.

3. System CCCTB należy uprościć w ten sposób, aby możliwe było przedkładanie jednej 
deklaracji podatkowej dla całej grupy – należy przewidzieć „punkt kompleksowej 
obsługi”. Zmniejszenie obciążenia administracyjnego i biurokracji ma dla systemu 
CCCTB istotne znaczenie. Przyczyni się to do ograniczenia kosztów przestrzegania 
przepisów, a także będzie zachęcało do wspólnego traktowania zobowiązań podatkowych.

4. System CCCTB powinien być na tyle atrakcyjny, aby przedsiębiorstwa chciały 
uczestniczyć w nim ze względu na rzeczywiste korzyści.

Sprawozdawca proponuje następujące zmiany: 

Zmiana wzoru – usunięcie wskaźnika obrotu: Wzór na podział skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania powinien opierać się wyłącznie na dwóch wskaźnikach: wielkości 
zatrudnienia i aktywach.
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Obrót według miejsca przeznaczenia wiąże się z istotną zmianą polegającą na odejściu od 
stosowania obecnie obowiązującej zasady przyznawania podstawowych praw do nakładania 
podatków krajowi źródła przychodów. Zasada źródła przychodów ma dla państw 
członkowskich UE istotne znaczenie pojęciowe, a także od dawna jest zasadą kierującą 
pracami OECD nad międzynarodowymi zasadami podatkowymi. 
Przy zastosowaniu tego wzoru małe i średnie państwa członkowskie mające małe rynki 
krajowe stracą ponadto znaczne ilości dochodów podatkowych.

Poza tym wskaźnikiem obrotu według miejsca przeznaczenia można by łatwo manipulować. 
Można by zatrudnić niezależnego pośrednika handlowego (mającego swoją siedzibę 
w państwie nieobjętym systemem CCCTB) jako pośrednika przeprowadzającego transakcje 
sprzedaży w imieniu grupy na odpowiednim rynku, co spowodowałoby przeniesienie miejsca 
przeznaczenia sprzedaży z „zamierzonego” państwa do wybranego państwa. Takie 
możliwości planowania podatków podważyłyby zasadność tego wskaźnika i prawdopodobnie 
spowodowałyby konieczność wdrożenia złożonych przepisów zapobiegających unikaniu 
zobowiązań podatkowych.

Forum CCCTB: Ustanowienie między państwami członkowskimi forum CCCTB 
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów (zmiany w punkcie 26 preambuły i art. 123).

Szybszy przegląd: Komisja powinna przeprowadzić przegląd już po trzech latach, tak aby 
ocenić skutki wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób 
prawnych (art. 133).

Ocena skutków wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 
podczas przeglądu dyrektywy: po trzech latach Komisja powinna rozważyć plusy i minusy 
wprowadzenia obowiązkowego systemu, tak aby w UE ustanowić jedną wspólną 
skonsolidowaną podstawę opodatkowania osób prawnych.  

Komisja powinna ponadto przeanalizować wpływ dyrektywy na podstawy opodatkowania 
stosowane w państwach członkowskich na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, 
w tym wpływ społeczno-gospodarczy na przenoszenie działalności gospodarczej i miejsc 
pracy w UE. 

Należy rozważyć rozszerzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób 
prawnych na podmioty inne niż osoby prawne, np. partnerstwa: W niektórych państwach 
członkowskich wiele przedsiębiorstw ma formę partnerstw. Komisja powinna 
przeanalizować, czy partnerstwa mogą być traktowane tak, jakby były osobami prawnymi.

Procentowy wskaźnik wykonania umów długoterminowych: artykuł 24 należy skreślić, 
ponieważ przedsiębiorstwa nie powinny być zobowiązane do dokonywania tego rodzaju 
obliczeń wyłącznie dla celów podatkowych. Nie jest to popularne w systemach 
rachunkowości funkcjonujących w państwach członkowskich i zwiększa złożoność systemu 
CCCTB.

Podniesienie atrakcyjności wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób 
prawnych: przepisy dotyczące wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób 
prawnych muszą być korzystniejsze dla przedsiębiorstw niż obecne systemy krajowe. 
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Przepisy dotyczące amortyzacji również muszą być korzystne dla przedsiębiorstw. W art. 39 
należy podnieść poziom stawki amortyzacji pakietu aktywów przedsiębiorstwa z 25% na 
35%.  

Zawarty w art. 59 wymóg ewidencjonowania transakcji wewnątrz grupy wydaje się budzić 
wątpliwości, ponieważ przyczyniłby się on do nałożenia na przedsiębiorstwa dodatkowego 
obciążenia administracyjnego i dodatkowych kosztów.

Jasno określone przepisy dotyczące kontroli: w art. 122. Sytuacja, w której dowolny 
właściwy organ mógłby wszcząć kontrolę całej grupy lub części grupy niezależnie od 
jurysdykcji podatkowej, skutkowałaby niemożliwymi do przyjęcia konsekwencjami 
administracyjnymi.

Surowsze przepisy dotyczące nadużyć: zmiana art. 80 jest niezbędna; przy obliczaniu 
podstawy opodatkowania pozorne transakcje przeprowadzane głównie w celu uniknięcia 
opodatkowania powinny być pomijane.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

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 
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 

(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 



PE475.872v02-00 6/20 AD\889831PL.doc

PL

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Stoją one także w sprzeczności z 
wymogami wysoce konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej.

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Aby 
umocnić wysoce konkurencyjną społeczną 
gospodarkę rynkową w Unii konieczne 
jest dalsze ujednolicenie podstawy 
opodatkowania.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wspólna skonsolidowana podstawa 
opodatkowania osób prawnych (CCCTB) 
powinna prowadzić do ustanowienia 
wspólnej podstawy opodatkowania 
wszystkich kwalifikujących się do tego 
europejskich przedsiębiorstw w Unii. 
Niniejsza dyrektywa nie stanowi jednak 
pierwszego kroku w kierunku 
harmonizacji stawek podatku od osób 
prawnych w państwach członkowskich.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Usprawnienie rynku wewnętrznego 
ma kluczowe znaczenie dla wsparcia 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy. 
Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
powinno przyczynić się do zwiększenia 
wzrostu oraz stworzenia większej liczby 
miejsc pracy w Unii poprzez ograniczenie 
kosztów administracyjnych i biurokracji 
dla przedsiębiorstw, a w szczególności dla 
małych przedsiębiorstw działających w 
kilku państwach członkowskich.
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Poprawka 4

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 przyczyniają się do
konkurencyjności Unii 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. Państwa 
członkowskie zachowują zatem również 
prawo przyjmowania określonych zachęt 
dla przedsiębiorstw w obszarze podatków.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Funkcjonowanie CCCTB, zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, powinno wywrzeć 
neutralny wpływ na dochody podatkowe 
państw członkowskich.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W takim zakresie, w jakim stosowanie 
CCCTB mogłoby negatywnie wpłynąć na 
dochody z podatków władz regionalnych 
lub lokalnych, państwa członkowskie 
mogą podjąć działania mające na celu 
poprawę tej sytuacji zgodnie z ich 
systemem konstytucyjnym i niniejszą 
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dyrektywą.

Poprawka 7

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 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.

Poprawka 8

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 
ograniczenia możliwości odliczenia 
odsetek zapłaconych przedsiębiorstwom 
powiązanym będącym rezydentami do 
celów podatkowych w pozaunijnym 

(20) System powinien przewidywać
skuteczny ogólny przepis w zakresie 
zwalczania nadużyć uzupełniony środkami 
ustanowionymi w celu ograniczenia 
konkretnych rodzajów praktyk 
posiadających znamiona nadużyć. Środki 
te powinny przewidywać ograniczenia 
możliwości odliczenia odsetek 
zapłaconych przedsiębiorstwom 
powiązanym będącym rezydentami do 
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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.

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. Nie należy 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
wprowadzania i wzajemnego 
koordynowania dodatkowych środków 
służących zmniejszeniu negatywnego 
oddziaływania krajów o niskich stawkach 
podatkowych spoza Unii, które nie 
wymieniają się niezbędnymi informacjami 
na temat podatków.

Poprawka 9
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, 

(21) Wzór na podział skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania powinien 
uwzględniać dwa równoważne wskaźniki
(wielkość zatrudnienia i aktywa). 
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. 
Wskaźniki te i przypisane im wagi 
powinny zapewnić opodatkowanie zysków 
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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.

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.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wspólne zasady obliczania CCCTB 
nie powinny nakładać na przedsiębiorstwa 
nieproporcjonalnych kosztów 
administracyjnych, aby nie zakłócać ich 
konkurencyjności.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) 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 z CCCTB. Forum to 
powinno być w stanie udzielać wskazówek 
przedsiębiorstwom i państwom 
członkowskim.

Poprawka 12
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Analiza przeprowadzana w oparciu 
o klauzulę przeglądową powinna 
obejmować również zbadanie 
opcjonalnego charakteru wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych oraz praktyczne aspekty 
dla MŚP.

Poprawka 13
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 oraz koszty 
poniesione przy pozyskiwaniu kapitału 
własnego lub obcego na potrzeby 
prowadzonej działalności. Koszty stałe 
związane z ochroną środowiska i 
ograniczaniem emisji dwutlenku węgla 
należy również uznać za koszty 
podlegające odliczeniu.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Umowy długoterminowe

1. Umowę długoterminową stanowi 
umowa spełniająca następujące warunki:
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a) została zawarta na potrzeby produkcji, 
montażu lub budowy lub świadczenia 
usług;
b) okres jej obowiązywania przekracza lub 
oczekuje się, że przekroczy 12 miesięcy.
2. Niezależnie od przepisów art. 18 
przychody dotyczące umów 
długoterminowych ujmuje się do celów 
podatkowych w kwocie odpowiadającej 
części umowy wykonanej w danym roku 
podatkowym. Procentowy wskaźnik 
wykonania umowy ustala się w oparciu o 
stosunek kosztów poniesionych w danym 
roku do całkowitych szacowanych kosztów 
lub specjalistyczną ocenę etapu 
wykonania umowy na koniec roku 
podatkowego.
3. Koszty dotyczące umów 
długoterminowych uwzględnia się w roku 
podatkowym, w którym je poniesiono.

Poprawka 15
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 35 %
podstawy amortyzacji.

Poprawka 16

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 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
podatnik staje się członkiem grupy z dniem 
osiągnięcia kryteriów progowych 
określonych w art. 54. Kryteria progowe 
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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.

muszą być spełnione przez przynajmniej
dwanaście kolejnych miesięcy, przy czym 
w przypadku niespełnienia tego warunku 
podatnika traktuje się tak, jakby nigdy nie 
został członkiem grupy.

Poprawka 17
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 pozorne transakcje 
przeprowadzane głównie w celu uniknięcia 
opodatkowania.

Poprawka 18
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 
zatrudnienia i aktywów:

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 – wzór

Tekst proponowany przez Komisję
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 95 skreślony

Budowa wskaźnika obrotu Na wskaźnik 
obrotu składają się:

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.
3. Obrót wycenia się zgodnie z przepisami 
art. 22.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 96 skreślony

Obrót według miejsca przeznaczenia
1. Przychody ze sprzedaży towarów 
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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 
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.
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 

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

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

Poprawka 23
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.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 122 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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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 
i koordynować kontrole członków grupy. 
Wszczęcie kontroli może również nastąpić 
na wniosek właściwego organu w państwie 
członkowskim, w którym członek grupy 
jest rezydentem.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 123 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 123a
Forum CCCTB – organ rozstrzygania 

sporów
Komisja uruchamia – na wzór Wspólnego 
Forum UE ds. Cen Transferowych – nowe 
forum ds. wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
(forum CCCTB), na którym 
przedsiębiorstwa i państwa członkowskie 
mogą zajmować się problemami i sporami 
związanymi z CCCTB, i które wydaje 
wytyczne.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 130

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja informuje Parlament Europejski o 
przyjęciu aktów delegowanych, o 
wszelkich sprzeciwach wobec nich oraz o 
odwołaniu przekazanych uprawnień przez 
Radę. O każdej ocenie niniejszej 
dyrektywy przeprowadzonej w przyszłości 
należy poinformować Parlament 
Europejski.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133

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 stosowania
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
obejmuje analizę wpływu niniejszej 
dyrektywy na krajową gospodarkę i skutki 
dla budżetu krajowego, regionalnego i 
lokalnego, a także skutki społeczno-
ekonomiczne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Po przedstawieniu tego sprawozdania 
Komisja przeprowadza ocenę wpływu i 
realizuje projekty pilotażowe w celu 
złożenia wniosku legislacyjnego służącego 
nadaniu CCCTB obowiązkowego 
charakteru dla kwalifikujących się do tego 
przedsiębiorstw do końca 2020 r., z 
wyłączeniem mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 
Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r.1 Komisja ocenia ponadto 
możliwość opodatkowania partnerstw, tak 
jakby były one osobami prawnymi.
______________
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 133a 
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Zabezpieczenia na wypadek strat 
dochodów podatkowych

W przypadku gdy przeprowadzona przez 
Komisję analiza oceny wpływu, o której 
mowa w art. 133, wykaże znaczne straty w 
dochodach z podatków w większej liczbie 
państw członkowskich, państwa te mogą 
wstrzymać stosowanie CCCTB określonej 
w rozdziałach IX-XII i XVI niniejszej 
dyrektywy do czasu ustąpienia tych 
negatywnych skutków.
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