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Poprawka 1
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz 
na wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

skreślony

Or. fr

Poprawka 2
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat;

1. podkreśla, że z uwagi na wpływ, jaki 
będzie mieć starzenie się społeczeństw na 
rynki pracy, tendencje w zakresie 
oszczędzania i konsumpcji oraz na wydatki 
publiczne w ciągu najbliższych lat, a także 
z uwagi na kryzys gospodarczo-finansowy, 
jaki panuje w UE, obserwuje się tendencję 
do przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, co 
sprawia, że VAT staje się głównym 
instrumentem polityki 
makroekonomicznej;

Or. pt
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Poprawka 3
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

1. podkreśla, że nadal analizowane są 
zalety dalszego kontynuowania procesu 
przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat; podkreśla jednak, że takie decyzje 
należące do domeny polityki fiskalnej 
powinny pozostać w gestii krajów;

Or. en

Poprawka 4
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz 
na wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

1. jest świadomy obecnej tendencji do
przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego; 
podkreśla, że opodatkowanie pośrednie 
nierówno wpływa na najbiedniejsze 
warstwy społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 5
Pascal Canfin
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz
na wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

1. podkreśla, że opodatkowanie pośrednie 
nie może zastąpić opodatkowania 
bezpośredniego, które powinno opierać się 
na zasadzie progresywności, na którą 
szkodliwy wpływ mają stawki liniowe i 
brak powszechnej automatycznej wymiany 
informacji

Or. en

Poprawka 6
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

1. podkreśla, że wpływ, jaki będzie mieć 
starzenie się społeczeństw na rynki pracy, 
tendencje w zakresie oszczędzania i 
konsumpcji oraz na wydatki publiczne w 
ciągu najbliższych lat, może stanowić 
wyzwanie dla istniejącej struktury 
podatkowej;

Or. da

Poprawka 7
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 

1. podkreśla, że negatywny wpływ
starzenia się społeczeństw na rynki pracy i
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bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na
wydatki publiczne w ciągu najbliższych lat.

tendencje w zakresie oszczędzania i 
konsumpcji wpłyną także prawdopodobnie
na dochody publiczne mające źródło w
opodatkowaniu bezpośrednim; w związku 
z tym uważa, że solidniejszy i wydajniejszy 
system VAT będzie tym bardziej niezbędny 
w ciągu najbliższych lat;

Or. en

Poprawka 8
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych
lat.

1. podkreśla, że chociaż podatki pośrednie, 
a w szczególności VAT, są głównym 
zasobem własnym budżetu Unii, to są one 
mało sprawiedliwym rodzajem
opodatkowania, ponieważ jego funkcja 
redystrybucyjna jest wyjątkowo niewielka;
mając na uwadze wpływ, jaki może mieć 
starzenie się społeczeństw na rynki pracy, 
tendencje w zakresie oszczędzania i 
konsumpcji oraz na wydatki publiczne w 
ciągu najbliższych, uważa jednak, że 
należy zrównoważyć wszelkie zmniejszenie 
dochodów w ramach zmiany podatku VAT 
poprzez równorzędne zwiększenie 
dochodów z podatków bezpośrednich, aby 
zrównoważyć utratę dochodów własnych 
w budżecie Unii;

Or. fr

Poprawka 9
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ, jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat, uważa jednak, że stawek VAT mimo 
wszystko nie należy podnosić;

Or. lt

Poprawka 10
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 
procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ, jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat, uważa jednak, że stawek VAT mimo 
wszystko nie należy podnosić;

Or. lt

Poprawka 11
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę kontynuowania 1. podkreśla potrzebę zastanowienia się 
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procesu przechodzenia od opodatkowania 
bezpośredniego do pośredniego, z uwagi 
na wpływ jaki będzie mieć starzenie się 
społeczeństw na rynki pracy, tendencje w 
zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz na 
wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

nad zmianami w opodatkowaniu, np. nad 
akcyzami, gdzie niska stawka mogłaby być 
stosowana w bardzo szerokim zakresie, z 
uwagi na wpływ jaki będzie mieć starzenie 
się społeczeństw na rynki pracy, tendencje 
w zakresie oszczędzania i konsumpcji oraz 
na wydatki publiczne w ciągu najbliższych 
lat.

Or. nl

Poprawka 12
Marielle Gallo

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że w związku z kryzysem 
gospodarczo-finansowym zmiana 
opodatkowania powinna przyczynić się w 
miarę możliwości do realizacji celów 
strategii Europa 2020;

Or. fr

Poprawka 13
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. apeluje o opracowanie strategii 
„zielonego VAT-u” wprowadzającej 
zredukowane stawki dla 
energooszczędnych i przyjaznych 
środowisku produktów i usług, 
kompensując nieuczciwą konkurencję 
spowodowaną efektami zewnętrznymi, 
które nie znajdują odzwierciedlenia w 
cenie danego produktu lub usługi
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Or. en

Poprawka 14
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. jest głęboko zaniepokojony 
istniejącym wewnątrz Wspólnoty 
problemem nadużyć w zakresie podatku 
VAT, który osłabia prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, z 
którego rokrocznie znika 100 mld EUR; 

Or. en

Poprawka 15
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 b. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wniosków w sprawie 
rozwiązania problemu nadużyć 
związanych z VAT bez osłabiania 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego lub suwerenności fiskalnej 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 16
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1 c. zwraca się do państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy między lokalnymi 
urzędami skarbowymi w celu szybszego 
reagowania w przypadku nadużyć, dzięki 
wymianie informacji i zapewnianiu 
wzajemnej pomocy;

Or. en

Poprawka 17
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się
negatywnie na MŚP.

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia
jednolitego rynku wewnętrznego; zauważa, 
że zmiany w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbijają 
się negatywnie na przedsiębiorstwach, a 
głównie na MŚP;

Or. pt

Poprawka 18
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
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postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP.

postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbijają 
się negatywnie na MŚP, a także zauważa, 
że konieczne jest przyjęcie skutecznych 
środków na rzecz zmniejszenia 
nakładanych na przedsiębiorstwa 
obciążeń administracyjnych związanych z 
VAT;

Or. lt

Poprawka 19
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP.

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych niektóre 
przedsiębiorstwa postrzegają obecny 
system VAT jako przeszkodę w 
zakończeniu tworzenia rynku 
wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym mogą 
odbijać się negatywnie na MŚP;

Or. da

Poprawka 20
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z powodu 2. podkreśla, że z powodu 
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skomplikowanych procedur i ograniczeń
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP.

skomplikowanych procedur i obciążeń
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP; w związku z tym 
apeluje o reformę obowiązujących 
przepisów, która zapewni bardziej 
przyjazne warunki fiskalne unijnym 
przedsiębiorstwom;

Or. en

Poprawka 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP.

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP; wzywa Komisję 
Europejską do rozpatrzenia możliwości 
ujednolicenia podstawy opodatkowania 
podatkiem VAT oraz do nasilenia 
współpracy administracyjnej między 
właściwymi organami krajowymi;

Or. fr

Poprawka 22
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP.

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP; stwierdza, że sektor 
publiczny i sektor prywatny powinny być 
objęte tymi samymi stawkami VAT za te 
same działania;

Or. lt

Poprawka 23
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP.

2. podkreśla, że z powodu 
skomplikowanych procedur i ograniczeń 
administracyjnych, przedsiębiorstwa często 
postrzegają obecny system VAT jako 
przeszkodę w zakończeniu tworzenia 
rynku wewnętrznego; zauważa, że obecne 
porozumienia w sprawie podatku VAT w 
handlu wewnątrzwspólnotowym odbija się 
negatywnie na MŚP; stwierdza, że sektor 
publiczny i sektor prywatny powinny być 
objęte tymi samymi stawkami VAT za te 
same działania;

Or. lt
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Poprawka 24
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. zwraca się do Komisji o rozważenie 
wprowadzenia znormalizowanego modelu 
faktur we wszystkich językach UE, co 
ułatwi prowadzenie działalności 
przedsiębiorcom na rynku wewnętrznym; 

Or. en

Poprawka 25
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. podkreśla, że uodpornienie systemu 
VAT na nadużycia powinno być 
nadrzędnym priorytetem, zważywszy na 
ogromne straty ponoszone przez państwa 
członkowskie, sięgające prawdopodobnie 
100 mld EUR. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na oszustwo karuzelowe. 
Przypomina o szczegółowych zaleceniach 
zawartych w sprawozdaniu S. Bowles (A6-
0312/2008), które nadal zachowują 
aktualność i powinny zostać bezzwłocznie 
zastosowane.

Or. en

Poprawka 26
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2 a. zwraca uwagę, że nowy system VAT 
powinien sprzyjać transakcjom 
transgranicznym i dzięki temu przyczyniać 
się do pogłębiania jednolitego rynku; 
uważa, że ujednolicenie zobowiązań 
wynikających z podatku VAT stanowiłoby 
poważną zaletę;  w związku z tym wzywa 
Komisję do przeanalizowania możliwości 
opracowania standardowej unijnej 
deklaracji VAT dostępnej we wszystkich 
językach urzędowych lub wyczerpującego 
wykazu ustandaryzowanych obowiązków 
w zakresie VAT, które mogą nakładać 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 27
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 b. podkreśla znaczenie jednolitego 
podejścia jeśli chodzi o stosowane progi w 
zakresie zwolnień z podatku VAT w 
ramach specjalnego mechanizmu dla 
małych przedsiębiorstw, aby uniknąć 
rozdrobnienia; uważa, że należy 
przeanalizować możliwość objęcia dostaw 
transgranicznych tym specjalnym 
mechanizmem, aby uwzględnić interesy 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 28
António Fernando Correia De Campos



PE469.966v01-00 16/33 AM\874380PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że różne stawki podatku VAT 
i procedury administracyjne są główną 
przeszkodą w rozwoju handlu 
elektronicznego; podkreśla, że detaliści 
internetowi napotykają bardzo duże
trudności w sprzedaży towarów i usług w 
innych państwach członkowskich, co 
uniemożliwia wykorzystanie prawdziwego 
potencjału jednolitego rynku.

3. uważa, że ważne jest, aby zapewnić 
spójność między otoczeniem w Internecie 
a otoczeniem materialnym, kładąc kres 
dyskryminacji, jaka istnieje w zakresie 
stosowania zróżnicowanych stawek VAT 
oraz złożonych procedur 
administracyjnych, które są główną 
przeszkodą w rozwoju handlu 
elektronicznego; podkreśla, że detaliści 
internetowi napotykają ogromne trudności 
w sprzedaży towarów i usług w innych 
państwach członkowskich, co 
uniemożliwia wykorzystanie prawdziwego 
potencjału jednolitego rynku;

Or. pt

Poprawka 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że różne stawki podatku VAT i 
procedury administracyjne są główną 
przeszkodą w rozwoju handlu 
elektronicznego; podkreśla, że detaliści 
internetowi napotykają bardzo duże 
trudności w sprzedaży towarów i usług w 
innych państwach członkowskich, co 
uniemożliwia wykorzystanie prawdziwego 
potencjału jednolitego rynku.

3. zauważa, że różne stawki podatku VAT i 
procedury administracyjne są główną 
przeszkodą w rozwoju handlu 
elektronicznego; podkreśla, jak ważne jest 
usunięcie przeszkód natury fiskalnej 
utrudniających detalistom internetowym 
prowadzenie działalności transgranicznej;
uważa, że dla tych firm należy ustanowić 
bardziej przejrzyste przepisy dotyczące 
podatku VAT oraz obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości VAT w celu 
ograniczenia kosztów dostosowania i 
poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstw z siedzibą w UE, tak aby 
prawdziwy potencjał jednolitego rynku nie 
pozostał niewykorzystany;
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Or. hu

Poprawka 30
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że różne stawki podatku VAT i 
procedury administracyjne są główną 
przeszkodą w rozwoju handlu 
elektronicznego; podkreśla, że detaliści 
internetowi napotykają bardzo duże 
trudności w sprzedaży towarów i usług w 
innych państwach członkowskich, co 
uniemożliwia wykorzystanie prawdziwego 
potencjału jednolitego rynku.

3. zauważa, że różne stawki podatku VAT i 
procedury administracyjne mogą stanowić 
wyzwanie dla rozwoju handlu 
elektronicznego; podkreśla, że detaliści 
internetowi mogą napotykać większe
trudności w sprzedaży towarów i usług w 
innych państwach członkowskich, co 
uniemożliwia wykorzystanie prawdziwego 
potencjału jednolitego rynku;

Or. da

Poprawka 31
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że różne stawki podatku VAT i 
procedury administracyjne są główną 
przeszkodą w rozwoju handlu 
elektronicznego; podkreśla, że detaliści 
internetowi napotykają bardzo duże 
trudności w sprzedaży towarów i usług w 
innych państwach członkowskich, co 
uniemożliwia wykorzystanie prawdziwego 
potencjału jednolitego rynku.

3. zauważa, że różne stawki podatku VAT i 
procedury administracyjne są główną 
przeszkodą w rozwoju handlu 
elektronicznego; podkreśla, że detaliści 
internetowi napotykają bardzo duże 
trudności w sprzedaży towarów i usług w 
innych państwach członkowskich, co 
uniemożliwia wykorzystanie prawdziwego 
potencjału jednolitego rynku; uważa więc, 
że maksymalne ujednolicenie stawki VAT 
mającej zastosowanie na rynku 
wewnętrznym powinno być celem, który 
Rada powinna osiągnąć w jak 
najkrótszym terminie; 
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Or. fr

Poprawka 32
Pablo Arias Echeverría

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do zbadania i 
przeanalizowania istniejących możliwości 
ujednolicenia VAT-u w transgranicznych 
transakcjach handlu elektronicznego w 
obrębie Unii Europejskiej, a także 
zmniejszenia tego podatku, a nawet 
zwolnienia z niego, aby przedsiębiorstwa 
europejskie mogły w pełni wykorzystać 
cały potencjał jaki oferuje handel 
elektroniczny;

Or. es

Poprawka 33
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. popiera pełny przegląd wszystkich 
obowiązujących zwolnień z podatku VAT 
celem oceny ich roli i wpływu na łańcuch 
podatku VAT; podkreśla konieczność 
dalszej koordynacji działań w zakresie 
zwolnień z podatku VAT; apeluje o 
pogłębioną analizę kosztów przestrzegania 
przepisów przez MŚP w odniesieniu do 
transakcji transgranicznych 
obejmujących towary i usługi.

Or. en
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Poprawka 34
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność rozwinięcia na 
szczeblu UE strategii zwalczania oszustw 
podatkowych w dziedzinie VAT 
związanych z równoległą/nieformalną 
gospodarką, aby uniknąć zakłóceń 
konkurencji między przedsiębiorstwami i 
zapewnić sprawiedliwe warunki 
konkurencji oraz zapobiec dużym stratom 
dochodów w finansach publicznych i 
łamaniu przepisów prawa socjalnego i 
prawa pracy;

Or. pt

Poprawka 35
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. przypomina, że podróże samolotem są 
zwolnione z VAT, co powoduje zakłócenia 
na rynku, wywierając szczególnie 
negatywny wpływ na transport kolejowy, 
który nie jest zwolniony z VAT

Or. en

Poprawka 36
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3 a. apeluje o wyrównanie mających 
zastosowanie stawek VAT na dobra 
kultury sprzedawane w Internecie i poza 
nim; uważa, że takie wyrównanie 
przyczyni się do rozwoju handlu 
elektronicznego i zaspokoi potrzeby 
konsumentów w społeczeństwie cyfrowym;

Or. en

Poprawka 37
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że należy bardziej ujednolicić 
procedury administracyjne dotyczące 
przedsiębiorstw podlegających 
opodatkowaniu podatkiem VAT, w 
szczególności w odniesieniu do 
międzynarodowych transakcji 
dokonywanych w Unii; uważa również, że 
należy pogłębić stopień współpracy między 
urzędami skarbowymi, w szczególności w 
zakresie automatycznego przekazywania 
informacji;

Or. fr

Poprawka 38
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że ustanowienie ogólnego 
systemu podatku VAT powinno 
zmniejszyć koszty operacyjne 
użytkowników oraz koszty administracyjne 
organów władzy i że powinno to 
umożliwić zapobieganie nadużyciom 
finansowym, uchylaniu się od 
opodatkowania, przestępczości i 
związanemu z nią praniu pieniędzy, które 
są poważnym zagrożeniem dla 
społeczeństwa na skalę międzynarodową;

Or. lt

Poprawka 39
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że ustanowienie ogólnego 
systemu podatku VAT powinno 
zmniejszyć koszty operacyjne 
użytkowników oraz koszty administracyjne 
organów władzy i że powinno to 
umożliwić zapobieganie nadużyciom 
finansowym, uchylaniu się od 
opodatkowania, przestępczości i 
związanemu z nią praniu pieniędzy, które 
są poważnym zagrożeniem dla 
społeczeństwa na skalę międzynarodową;

Or. lt

Poprawka 40
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. stwierdza, że nadużycia związane z 
podatkiem VAT nadal stanowią ważny 
problem w Unii Europejskiej i są jednym z 
głównych przyczyn utraty przez Unię i 
państwa członkowskich dochodów z 
podatków, a wartość tych nadużyć szacuje 
się na 60-100 miliardów rocznie, co 
utrudnia prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 41
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje analizę na 
temat wewnętrznego rynku cyfrowego1

wzywa Komisję do poprawienia 
interoperacyjności podpisów 
elektronicznych i do ewentualnego 
wprowadzenia zmian i uzupełnień do 
dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych2 w celu ograniczenia 
obciążeń administracyjnych dla MŚP;

4. z zadowoleniem przyjmuje analizę na 
temat wewnętrznego rynku cyfrowego1;
wzywa Komisję do poprawienia 
interoperacyjności podpisów 
elektronicznych i do ewentualnego 
wprowadzenia zmian i uzupełnień do 
dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych2 w celu ograniczenia 
obciążeń administracyjnych dla
przedsiębiorstw, głównie MŚP;

Or. pt

Poprawka 42
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje analizę na 
temat wewnętrznego rynku cyfrowego
wzywa Komisję do poprawienia 
interoperacyjności podpisów 
elektronicznych i do ewentualnego 
wprowadzenia zmian i uzupełnień do 
dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych w celu ograniczenia 
obciążeń administracyjnych dla MŚP;

4. z zadowoleniem przyjmuje analizę na 
temat wewnętrznego rynku cyfrowego
wzywa Komisję do poprawienia 
interoperacyjności podpisów 
elektronicznych w celu stworzenia ram 
prawnych dla uznawania bezpiecznych 
systemów certyfikacji elektronicznej, a 
także do ewentualnego wprowadzenia 
zmian i uzupełnień do dyrektywy w 
sprawie podpisów elektronicznych w celu 
ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla MŚP; podkreśla potrzebę wzajemnego 
uznawania w całej UE elektronicznych 
sposobów identyfikacji i uwierzytelniania;

Or. hu

Poprawka 43
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje analizę na 
temat wewnętrznego rynku cyfrowego1

wzywa Komisję do poprawienia 
interoperacyjności podpisów 
elektronicznych i do ewentualnego 
wprowadzenia zmian i uzupełnień do 
dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych2 w celu ograniczenia 
obciążeń administracyjnych dla MŚP;

4. z zadowoleniem przyjmuje analizę na 
temat wewnętrznego rynku cyfrowego1;
wzywa Komisję do poprawienia 
interoperacyjności podpisów 
elektronicznych i do ewentualnego 
wprowadzenia zmian i uzupełnień do 
dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych2 w celu ograniczenia 
obciążeń administracyjnych dla MŚP, nie 
rezygnując z zadowalającego poziomu 
kontroli nad pobieraniem kwot 
rzeczywiście należnych od wszystkich 
podatników;

Or. fr
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Poprawka 44
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
nowy elektroniczny system zwrotu podatku 
VAT został wprowadzony na terenie UE;
zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi sprawozdania na temat 
wyników oraz mocnych i słabych stron 
nowego systemu.

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
nowy elektroniczny system zwrotu podatku 
VAT został wprowadzony na terenie UE;
zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi sprawozdania na temat 
wyników oraz mocnych i słabych stron 
nowego systemu; podkreśla, że nowe 
przepisy muszą być każdorazowo 
poddawane przeglądowi, aby zapewniały 
odpowiednią ochronę przed próbami 
oszustwa.

Or. hu

Poprawka 45
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina znaczenie, jakie ma 
utworzenie z dniem 1 stycznia 2015 r. 
pojedynczych punktów kontaktowych w 
zakresie VAT i proponuje ujednolicenie 
faktur w UE;

Or. pt

Poprawka 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję Europejską do 
dokonania przeglądu dyrektywy 
2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w 
celu zmiany ustaleń dotyczących 
rozprowadzanych w Internecie towarów i 
usług w dziedzinie kultury poprzez 
zastosowanie zmniejszonej stawki VAT, 
jak dzieje się to już w przypadku towarów 
w dziedzinie kultury dostarczanych w 
„postaci papierowej”, aby wesprzeć 
dynamicznie rozwijający się sektor 
cyfrowy; 

Or. fr

Poprawka 47
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze,
społeczne, czy też środowiskowe.

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu
zróżnicowanych stawek podatku VAT w 
niektórych sektorach, aby w sprawniejszy 
sposób wdrażać europejskie i krajowe 
strategie polityczne lub z uwagi na 
czynniki krajowe, historyczne, 
gospodarcze, społeczne, kulturowe czy też 
środowiskowe;

Or. pt

Poprawka 48
Pascal Canfin
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze,
społeczne, czy też środowiskowe.

6. apeluje o zniesienie wszystkich 
zwolnień i o ścisłe ograniczenie liczby 
zredukowanych stawek dzięki 
ustanowieniu jasnych kryteriów dla 
redukcji uzasadnionych względami 
społecznymi lub ochrony środowiska. 
Należy zakazać wprowadzania 
zredukowanych stawek, chyba że państwa 
członkowskie są w stanie jasno wykazać 
przynoszone przez nie społeczne, czy też 
środowiskowe korzyści.

Or. en

Poprawka 49
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 
społeczne, czy też środowiskowe.

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej lub 
wyższej stawki podatku VAT, aby w 
sprawniejszy sposób wdrażać europejskie i 
krajowe strategie polityczne lub z uwagi na 
czynniki krajowe, historyczne, 
gospodarcze, społeczne, czy też 
środowiskowe.

Or. da

Poprawka 50
Cristian Silviu Buşoi
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 
społeczne, czy też środowiskowe.

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 
społeczne, czy też środowiskowe; zwraca 
uwagę, że aby chronić skuteczność i 
neutralność systemu VAT państwa 
członkowskie powinny ponownie ocenić 
uzasadnienie obecnie stosowanych 
zwolnień z VAT i zredukowanych stawek 
oraz ograniczyć je maksymalnie w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 51
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 
społeczne, czy też środowiskowe.

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości, lecz przestrzegając zasady 
lepszej koordynacji polityki gospodarczej 
państw członkowskich ograniczającej 
konkurencję podatkową, państwa 
członkowskie powinny zachować 
możliwość decydowania o wprowadzeniu 
niższej stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach tylko w ramach polityki 
uzgodnionej w Radzie i Parlamencie, aby
osiągnąć wspólne cele w dziedzinie 
społecznej lub środowiska naturalnego;
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Or. fr

Poprawka 52
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 
społeczne, czy też środowiskowe.

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 
społeczne, czy też środowiskowe;
wskazuje, że zwolnienia z podatku VAT 
stosowane w sektorach użyteczności 
publicznej oraz w innych sektorach 
przyczyniają się do poprawy krajowej 
polityki wzrostu i zatrudnienia.

Or. lt

Poprawka 53
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 
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społeczne, czy też środowiskowe. społeczne, czy też środowiskowe;
wskazuje, że zwolnienia z podatku VAT 
stosowane w sektorach użyteczności 
publicznej oraz w innych sektorach 
przyczyniają się do poprawy krajowej 
polityki wzrostu i zatrudnienia.

Or. lt

Poprawka 54
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości państwa członkowskie 
powinny zachować możliwość 
decydowania o wprowadzeniu niższej 
stawki podatku VAT w niektórych 
sektorach, aby w sprawniejszy sposób 
wdrażać europejskie i krajowe strategie 
polityczne lub z uwagi na czynniki 
krajowe, historyczne, gospodarcze, 
społeczne, czy też środowiskowe.

6. zauważa, że państwa członkowskie 
powinny na czas nieograniczony mieć
możliwość utrzymania niższej stawki 
podatku VAT w niektórych sektorach, aby 
w sprawniejszy sposób wdrażać 
europejskie i krajowe strategie polityczne 
lub z uwagi na czynniki krajowe, 
historyczne, gospodarcze, społeczne, czy 
też środowiskowe, pod warunkiem, że nie 
będzie to zakłócało rynku wewnętrznego.

Or. nl

Poprawka 55
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że w traktacie lizbońskim 
przewidziano utworzenie nowych zasobów 
własnych i z zadowoleniem przyjmuje 
niedawny wniosek Komisji Europejskiej 
na okres 2014-2020 dotyczący utworzenia 
podatku VAT na szczeblu europejskim, 
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aby finansować budżet UE; 

Or. pt

Poprawka 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do jak najszybszego 
wprowadzenia zmniejszonej stawki VAT 
na towary i usługi w dziedzinie kultury 
rozprowadzane w Internecie, aby wesprzeć 
ich rozwój;.

Or. fr

Poprawka 57
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie stosowanych 
zwolnień z VAT i zredukowanych stawek 
w celu wyrównania szans w działalności 
transgranicznej przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 58
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6 a. podkreśla, że aby zachęcić do zmiany 
modeli biznesowych na rynku 
księgarskim, a zwłaszcza aby pobudzić 
powstawanie jednolitego rynku 
technologii cyfrowej, Komisja Europejska 
i państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby w odniesieniu do książek, 
niezależnie od ich formatu (papier, 
książka elektroniczna, audioksiążka), 
stosowano spójną i przyjazną książkom 
politykę podatkową; podkreśla, że treść, 
niezależnie od formatu, zapewnia takie 
same kulturalne i edukacyjne korzyści 
konsumentom;

Or. en

Poprawka 59
Gabriel Mato Adrover

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. popiera utrzymanie zmniejszonego 
poziomu VAT-u dla sektora kwiatów i 
roślin ozdobnych, zgodnie z art. 122 
dyrektywy 2006/112/WE; sektor ten 
charakteryzuje duża elastyczność popytu, 
dlatego też zwiększenie VAT-u mogłoby 
poważnie odbić się na dochodach tego 
sektora oraz mieć poważne skutki również 
dla zatrudnienia;

Or. es

Poprawka 60
Marc Tarabella
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa również, że należy utrzymać 
możliwość stosowania zmniejszonych 
stawek VAT w sektorze ogrodniczym 
(rośliny żywe i inne produkty 
kwiaciarskie), zgodnie z art. 122 
dyrektywy 2006/112/WE, ponieważ sektor 
ten charakteryzuje się dużą elastycznością 
cen popytu;

Or. fr

Poprawka 61
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 b. uważa, że bardziej skutecznym 
instrumentem prawnym gwarantującym 
lepsze i spójniejsze stosowanie przepisów 
dotyczących VAT będzie raczej 
rozporządzenie niż dyrektywa, 
zmniejszając także ryzyko podwójnego 
opodatkowania lub nieopodatkowania;

Or. en

Poprawka 62
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 c. podkreśla konieczność usprawnienia 
systemów poboru VAT, rozszerzenia 
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zakresu obecnie stosowanych narzędzi i 
opracowania nowych w celu walki z 
nadużyciami w zakresie podatku VAT; 
uważa, że narzędzia informatyczne mogą 
być bardzo przydatne w tym względzie;

Or. en


