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Poprawka 20
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 
prowadzić działalność w innych państwach 
Unii Europejskiej napotykają poważne 
przeszkody oraz zniekształcenia rynku 
wynikające z faktu istnienia 27 
zróżnicowanych systemów podatku od 
osób prawnych. Te przeszkody i 
zniekształcenia utrudniają właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
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. Aby 
umocnić wysoce konkurencyjną społeczną 
gospodarkę rynkową w UE konieczne jest 
dalsze ujednolicenie podstawy 
opodatkowania.

Or. en

Poprawka 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) System umożliwiający 
przedsiębiorstwom traktowanie Unii jako 
jednolitego rynku w kontekście podatku od 
osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 

(4) System umożliwiający 
przedsiębiorstwom traktowanie Unii jako 
jednolitego rynku w kontekście podatku od 
osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 
transgranicznej działalności 



PE478.497v01-00 4/48 AM\886991PL.doc

PL

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

przedsiębiorstwom będącym rezydentami 
w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 
celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 
konkurencyjnym miejscem do 
inwestowania na arenie międzynarodowej.
Aby system ten był możliwie najbardziej 
skuteczny i sprawiedliwy, należy objąć 
przedsiębiorstwa i grupy przedsiębiorstw
podlegające opodatkowaniu w więcej niż 
jednym państwie członkowskim jednym 
zbiorem przepisów regulujących sposób 
obliczania podstawy opodatkowania oraz
umożliwić im utrzymywanie kontaktów z 
tylko jedną administracją podatkową
(„punkt kompleksowej obsługi”).

Or. fr

Poprawka 22
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 24
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły
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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 utrzymują zatem również 
prawo przyjmowania pewnych zachęt dla 
przedsiębiorstw w obszarze podatków.

Or. en

Poprawka 25
Rolandas Paksas

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, 
państwa członkowskie powinny móc 
zachować swobodę w zakresie ustalania 
swoich krajowych stawek podatku od osób 
prawnych, aby zapewnić konkurencyjność 
niektórych państw członkowskich.

Or. lt

Poprawka 26
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły
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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 UE jako całości, 
przedmiotowy system (wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych) nie powinien wpływać na 
swobodę państw członkowskich w zakresie 
ustalania swoich krajowych stawek 
podatku od osób prawnych.

Or. en

Poprawka 27
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
pierwszego kroku w kierunku 
ujednolicenia stawek podatku od osób 
prawnych państw czlonkowskich, 
ponieważ ich ustalanie powinno nadal 
należeć do wyłącznych kompetencji 
państw członkowskich, co wynika z 
odnośnych postanowień Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 28
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zgodnie z niniejszą dyrektywą 
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funkcjonowanie wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych powinno mieć neutralny 
wpływ na dochody państw członkowskich 
z podatków.

Or. en

Poprawka 29
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Jeżeli stosowanie wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych miałoby wpływ na 
dochody z podatków władz regionalnych 
lub lokalnych, państwa członkowskie będą 
mogły podejmować środki służące 
naprawieniu tej sytuacji w oparciu o 
swoje przepisy konstytucyjne i w zgodzie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. fr

Poprawka 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 



PE478.497v01-00 10/48 AM\886991PL.doc

PL

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.

integracji gospodarczej między członkami 
grupy, co potwierdza stosunek kontroli 
oraz wysoki poziom zaangażowania.
Wspomniane dwa kryteria muszą być 
spełnione przez cały rok podatkowy; w 
innym razie przedsiębiorstwo powinno 
niezwłocznie opuścić daną grupę.
Powinien również istnieć wymóg 
przynależności do grupy przez minimum 
dwanaście miesięcy.

Or. fr

Poprawka 33
Zuzana Roithová

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 
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 
ubezpieczeniowych12, oraz przepisów 
dotyczących kontrolowanych 
przedsiębiorstw zagranicznych.

(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 
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 
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koordynowania dodatkowych środków 
służących zmniejszeniu negatywnego 
oddziaływania krajów o niskich stawkach 
podatkowych spoza Unii, które nie 
wymieniają się niezbędnymi informacjami 
na temat podatków.

Or. en

Poprawka 34
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W celu zapewnienia nowych 
zasobów własnych, podjęcia kroków w 
kierunku unii fiskalnej i większej 
solidarności z regionami znajdującymi się 
w gorszej sytuacji gospodarczej na mocy
niniejszej dyrektywy należy wprowadzić 
ogólnounijną stawkę podatku 
dochodowego od osób prawnych w 
wysokości 5% dla przedsiębiorstw, których 
nie dotyczy zalecenie Komisji nr 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich1.
____________
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Poprawka 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25 a) Aby stosowanie systemu [wspólnej 



PE478.497v01-00 14/48 AM\886991PL.doc

PL

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych] nie prowadziło do 
zakłóceń w sposobie przydziału kapitału i 
zysków w Unii, konieczne jest 
zmniejszenie dysproporcji w stawkach 
podatkowych od osób prawnych poprzez 
wprowadzenie minimalnego poziomu 
podatku we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 38
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25 a) Wspólne zasady obliczania 
wspólnej podstawy nie powinny stwarzać 
dodatkowych nieproporcjonalnych 
kosztów administracyjnych dla 
przedsiębiorstw, aby nie szkodzić ich 
konkurencyjności.

Or. fr

Poprawka 39
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) W ramach analizy sporządzonej w 
oparciu o klauzulę przeglądową należy 
zbadać również kwestię opcjonalnego 
charakteru wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
oraz rozważyć kwestię jej praktyczności 
dla MŚP.
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Or. en

Poprawka 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa ustanawia system 
wspólnej podstawy opodatkowania 
niektórych przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy.
Ustanawia ona również zasady dotyczące 
ustalania minimalnego poziomu podatku 
od osób prawnych w państwach 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 42
Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą dyrektywą ustanawia się 
ogólnounijną stawkę podatku 
dochodowego od osób prawnych w 
wysokości 5% dla przedsiębiorstw, których 
nie dotyczy zalecenie Komisji nr 
2003/361/WE i których dochody stanowią 
dodatkowe zasoby własne. Stawka ta 
zacznie obowiązywać z dniem wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa objęte systemem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie

Or. fr

Poprawka 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa podlegające zapisom 
niniejszej dyrektywy
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Or. en

Poprawka 45
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 
prawa państwa członkowskiego, 
spełniających łącznie trzy poniższe 
kryteria:

Or. lt

Poprawka 46
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) przedsiębiorstwo ma status spółki 
osobowej.

Or. lt

Poprawka 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujące się formy przedsiębiorstw z 
państw trzecich

Formy przedsiębiorstw objęte systemem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie
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Or. fr

Poprawka 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które jest objęte systemem przewidzianym
w niniejszej dyrektywie;

Or. fr

Poprawka 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podatnik” oznacza przedsiębiorstwo, 
które  jest zobowiązane do stosowania 
systemu przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie lub zdecydowało się na jego 
stosowanie;

Or. en

Poprawka 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot niebędący podatnikiem” 
oznacza przedsiębiorstwo, które nie

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

objęte systemem przewidzianym w 
niniejszej dyrektywie;

Or. fr

Poprawka 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYBÓR STOSOWANIA SYSTEMU 
PRZEWIDZIANEGO W NINIEJSZEJ 
DYREKTYWIE

OKREŚLENIE REZYDENCJI DO 
CELÓW PODATKOWYCH ORAZ 
PRZEPISY STOSOWANE W RAMACH 
SYSTEMU PRZEWIDZIANEGO W 
NINIEJSZEJ DYREKTYWIE

Or. fr

Poprawka 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybór stosowania systemu Rezydencja do celów podatkowych

Or. fr

Poprawka 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Przedsiębiorstwo, którego nie dotyczy 
zalecenie 2003/361/WE, a do którego 
stosuje się niniejszą dyrektywę, będące 
rezydentem do celów podatkowych w 
państwie członkowskim stosuje system 
przewidziany w niniejszej dyrektywie na 
warunkach w niej określonych.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych powinna być 
obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorstw poza MŚP, aby usunąć w unijnych systemach 
opodatkowania osób prawnych luki, które umożliwiają dużym przedsiębiorstwom 
wykorzystywanie różnic w systemach krajowych przez sztuczne przesuwanie zysków w celu 
obniżenia efektywnej stawki podatkowej, czasami nawet do zera.    

Poprawka 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

niniejszą dyrektywę, będące rezydentem do 
celów podatkowych w państwie 
członkowskim jest objęte systemem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie na 
warunkach w niej określonych.

Or. fr

Poprawka 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 60
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Możliwość niestosowania przepisów 

dyrektywy przez państwa członkowskie
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu przepisów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przedsiębiorstwo objęte systemem 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie, o 
ile nie wskazano inaczej, przestaje 
podlegać pod krajowy system podatku od 
osób prawnych w zakresie wszystkich 
spraw uregulowanych niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Poprawka 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) otrzymane zyski podzielone; skreślona

Or. en

Poprawka 63
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty stałe związane z ochroną 
środowiska i ograniczaniem emisji gazów 
cieplarnianych należy również uznać za 
koszty podlegające odliczeniu.

Or. lt

Poprawka 64
Liem Hoang Ngoc

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

j) podatki wymienione w załączniku III.

Or. fr

Poprawka 65
Liem Hoang Ngoc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

PRZEPISY DOTYCZĄCE 
ROZPOCZĘCIA STOSOWANIA 
SYSTEMU PRZEWIDZIANEGO W 
NINIEJSZEJ DYREKTYWIE

Or. fr

Poprawka 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku dokonania przez podatnika 
wyboru stosowania systemu 

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

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

Or. fr

Poprawka 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Kwoty już odliczone przed objęciem 
podatnika systemem nie podlegają 
ponownemu odliczeniu.

Or. en
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Poprawka 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48 skreślony
Straty powstałe przed rozpoczęciem 

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

Or. en

Poprawka 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreślony
Ogólna zasada dotycząca rezygnacji ze 

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

Or. fr

Poprawka 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 skreślony
Aktywa trwałe amortyzowane w pakiecie

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

Or. fr

Poprawka 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51 skreślony
Umowy długoterminowe w momencie 

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

Or. fr

Poprawka 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 skreślony
Rezerwy i odliczenia w momencie 
rezygnacji ze stosowania systemu

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

Or. fr

Poprawka 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53 skreślony
Straty w momencie rezygnacji ze 

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

Or. fr

Poprawka 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku konsolidacji nie 
uwzględnia się okresu sprzed wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy. Straty 
poniesione przed wejściem w życie 
niniejszej dyrektywy nie mogą zostać 
skonsolidowane.



PE478.497v01-00 32/48 AM\886991PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57 a
Brak działania z mocą wsteczną

Konsolidacja ma zastosowanie tylko do 
zysków podlegających opodatkowaniu 
osiągniętych od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57a
Przenoszenie strat na kolejne okresy

Strat nie można przenosić na kolejne 
okresy dłużej niż przez pięć lat

Or. en

Poprawka 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jeżeli podatnik przestał należeć do 
jakiejkolwiek grupy, straty przenosi się na 
kolejne okresy i kompensuje zgodnie z art. 
43;

Or. fr

Poprawka 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli podatnik zrezygnuje ze 
stosowania systemu, straty przenosi się na 
kolejne okresy i kompensuje zgodnie z 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
podatku od osób prawnych, które będą 

skreślona
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miały zastosowanie, tak jakby straty te 
powstały w czasie, gdy podatnik podlegał 
tym przepisom.

Or. fr

Poprawka 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 87
Zuzana Roithová

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.

Or. en

Poprawka 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od przepisów ust. 1 odsetki 
zapłacone jednostce, która jest rezydentem 
w państwie trzecim, z którym nie zawarto 

skreślony
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umowy o wymianie informacji o treści 
porównywalnej do treści przepisów 
dotyczących wymiany informacji na 
wniosek przewidzianych w dyrektywie 
2011/16/UE, podlegają odliczeniu w 
kwocie nieprzekraczającej kwoty, którą 
określiłyby między sobą niezależne 
przedsiębiorstwa, w przypadku gdy 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:
a) kwotę tych odsetek doliczono do 
podstawy opodatkowania jako dochód 
przedsiębiorstwa powiązanego zgodnie z 
art. 82;
b) odsetki zapłacono przedsiębiorstwu, 
którego główny rodzaj akcji znajduje się w 
obrocie na uznanej giełdzie lub giełdach;
c) odsetki zapłacono jednostce aktywnie 
prowadzącej w państwie swojej siedziby 
handel lub działalność gospodarczą.
Rozumie się przez to niezależną jednostkę 
gospodarczą prowadzoną dla zysku, w 
ramach której dyrektorzy i pracownicy 
prowadzą istotną działalność kierowniczą 
i operacyjną.

Or. fr

Poprawka 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

znacznie niższy poziom opodatkowania niż 
zasady ogólne;

Or. fr

Poprawka 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 104 skreślony
Zawiadomienie o stosowaniu systemu

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

Or. fr

Poprawka 93
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 104 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105 skreślony
Okres stosowania systemu przez grupę

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

Or. fr

Poprawka 95
Rolandas Paksas

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 pięciu lat 
podatkowych. Po upływie tego 
początkowego okresu samodzielny 
podatnik musi się dostosować do systemu 
ustanowionego na mocy niniejszej 
dyrektywy lub ostatecznie przyjąć przepisy 
krajowe, którym podlegają. To 
postanowienie ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw wchodzących 
w zakres niniejszej dyrektywy.
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.
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Or. lt

Poprawka 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 106

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106 skreślony
Informacje w zawiadomieniu o 

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

Or. fr

Poprawka 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 107
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 107 skreślony
Kontrola zawiadomienia o stosowaniu 

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

Or. fr

Poprawka 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzji odrzucającej zawiadomienie o skreślony
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stosowaniu systemu;

Or. fr

Poprawka 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 126 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ XVII A
MINIMALNY POZIOM PODATKU OD 

OSÓB PRAWNYCH
Artykuł 126 a

Zasady dotyczące ustalania stawek 
podatku od osób prawnych

Państwa członkowskie ustalają krajowe 
stawki podatku od osób prawnych na 
poziomie nie niższym o więcej niż 3% od 
średniej ustawowej stawki podatkowej od 
osób prawnych obowiązującej w 
państwach członkowskich.
Komisja publikuje corocznie średnią 
ustawową stawkę podatku od osób 
prawnych obowiązującą w państwach 
członkowskich. Stawka ta liczona jest jako 
średnia arytmetyczna.

Or. fr

Poprawka 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 126 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 126 b
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Klauzula ochronna dotycząca 
efektywnych stawek podatku od osób 

prawnych
Państwa członkowskie powstrzymują się 
od przyjmowania środków powodujących 
obniżenie ich efektywnej stawki podatku 
od osób prawnych.

Or. fr

Poprawka 101
Iliana Ivanova

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 instrumentu 
przeprowadzonej w przyszłości należy 
poinformować Parlament Europejski.

Or. en

Poprawka 102
Zuzana Roithová

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

Komisja dokonuje, po upływie pięciu lat 
od daty wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie, przeglądu jej stosowania i składa
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
obejmuje w szczególności analizę kwestii 
rozszerzenia (w tym możliwości 
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rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie.

niestosowania przepisów) lub 
ograniczenia zakresu niniejszej dyrektywy
oraz przypomnienie jej postanowień. W 
sprawozdaniu tym należy zbadać też, jak z 
niniejszej dyrektywy korzystają MŚP, i czy 
jest ona dla nich praktyczna.
Osiem lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przeprowadza ocenę 
tego, jaki wpływ miałoby stosowanie 
przepisów dotyczących skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania, o której mowa 
w rozdziałach od IX do XII i XVI 
niniejszej dyrektywy, na gospodarkę 
wszystkich państw członkowskich, 
zwłaszcza pod względem neutralnego 
wpływu na budżety publiczne.    Komisja 
przedkłada sprawozdanie dotyczące oceny 
wpływu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. Jeżeli analiza oceny wpływu 
wykaże znaczne straty w dochodach z 
podatków w większej liczbie państw 
członkowskich, Komisja proponuje 
opóźnienie wprowadzenia 
skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania, o której mowa w 
rozdziałach od IX do XII i XVI niniejszej 
dyrektywy, do czasu ustąpienia tych 
negatywnych skutków.

Or. en

Poprawka 103
Rolandas Paksas

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 

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

analizę wpływu mechanizmu 
ustanowionego na podstawie przepisów 
rozdziału XVI niniejszej dyrektywy na 
podział podstaw opodatkowania między 
państwa członkowskie. Ponadto 
przedmiotowe sprawozdanie musi 
obowiązkowo zawierać analizę wpływu 
dyrektywy na społeczności lokalne i 
regionalne.

Or. lt

Poprawka 104
Iliana Ivanova

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

Or. en

Poprawka 105
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 133 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 133a
Projekty pilotażowe i badania dotyczące 

widoczności  w państwach członkowskich
Do ...* państwa członkowskie 
przeprowadzą projekty pilotażowe w celu 
sprawdzenia rzeczywistego wpływu 
przepisów niniejszej dyrektywy na 
podatników i organy podatkowe. Państwa 
członkowskie przekażą wyniki tych 
projektów pilotażowych Komisji, która 
opublikuje je w jednolitym formacie i 
poinformuje o nich Parlament Europejski 
i Radę.
Do ...** państwa członkowskie 
przeprowadzą badania dotyczące 
widoczności służące ocenie rzeczywistego 
wpływu przepisów dotyczących 
skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania, o której mowa w 
rozdziałach od IX do XII i XVI niniejszej 
dyrektywy, na budżety publiczne.  Państwa 
członkowskie przekażą wyniki tych badań 
dotyczących widoczności Komisji, która 
opublikuje je w jednolitym formacie i 
poinformuje o nich Parlament Europejski 
i Radę.
_____________
*Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
**Dz.U.: proszę wstawić datę: siedem lat 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 106
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 134 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [data] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Najpóźniej trzy lata od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, a w przypadku 
rozdziałów od IX do XII i XVI niniejszej 
dyrektywy osiem lat od daty jej wejścia w 
życie państwa członkowskie przyjmują i 
publikują przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 107
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 134 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia […] r.

Państwa członkowskie zaczynają stosować
te przepisy nie później niż pięć lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy z 
wyjątkiem postanowień zawartych w 
rozdziałach od IX do XII i XVI, które 
zaczynają obowiązywać dziesięć lat po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en


