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OGÓLNA POLITYKA PODATKOWA

Podatki należą do kompetencji państw członkowskich, które w tej dziedzinie
przyznały UE jedynie ograniczone uprawnienia. Ponieważ polityka podatkowa UE
ma służyć zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku, harmonizacja
opodatkowania pośredniego została przeprowadzona wcześniej niż harmonizacja
opodatkowania bezpośredniego. Ostatnimi czasy zwalczanie szkodliwego uchylania
się od opodatkowania i unikania opodatkowania stało się priorytetowym obszarem
polityki. Środki w dziedzinie opodatkowania muszą być przyjmowane przez
państwa członkowskie jednomyślnie. Parlament Europejski ma prawo do wydawania
opinii w dziedzinie opodatkowania, a w kwestiach budżetowych jest nawet
współprawodawcą.

PODSTAWA PRAWNA

Zawierający przepisy podatkowe (art. 110-113) rozdział Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE), który dotyczy harmonizacji ustawodawstw odnoszących
się do podatków obrotowych, akcyzy i innych rodzajów podatków pośrednich;
rozdział poświęcony zbliżeniu przepisów (art. 114-118 TFUE), który dotyczy podatków
mających pośredni wpływ na tworzenie rynku wewnętrznego, w tym przepisy
podatkowe niepodlegające zwykłej procedurze ustawodawczej; inne postanowienia
w zakresie polityki podatkowej odnoszące się do swobodnego przepływu osób, usług
i kapitału (art. 45-66 TFUE), ochrony środowiska (art. 191-192 TFUE) i konkurencji
(art. 107-109 TFUE).
Wzmocniona współpraca (art. 326-334 TFUE) może być stosowana w odniesieniu
do kwestii podatkowych. Główna specyfika przepisów podatkowych UE w zakresie
przyjmowania aktów polega na tym, że Rada podejmuje jednogłośnie decyzję na
podstawie wniosku Komisji, zaś Parlament jest proszony o opinię. Do przepisów
przyjętych w dziedzinie podatków należą dyrektywy służące zbliżeniu przepisów
krajowych oraz decyzje Rady. Komisja przedstawiła wnioski, których celem jest
wprowadzenie głosowania większością kwalifikowaną w odniesieniu do wybranych
aspektów polityki podatkowej, wyrażając stanowcze przekonanie, że utrzymanie
zasady jednomyślności w odniesieniu do wszystkich decyzji podatkowych utrudnia
osiągnięcie wymaganego w Europie poziomu koordynacji podatkowej. Wnioski te
zostały jednak odrzucone przez państwa członkowskie.
Opodatkowanie bezpośrednie oznacza podatki od dochodu, majątku i kapitału,
nakładane zarówno na osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Podatek dochodowy
od osób fizycznych nie jest objęty jako taki przepisami UE (działalność UE w tej

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/taxation-qualified-majority-voting_en


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

dziedzinie opiera się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości). Działalność UE
w zakresie podatku od przedsiębiorstw jest szerzej zakrojona, pomimo że koncentruje
się głównie na środkach związanych z zasadami jednolitego rynku. Opodatkowanie
pośrednie oznacza podatki, które nie są pobierane od dochodów lub majątku.
Obejmuje ono podatek od wartości dodanej (VAT), akcyzy, cła, opodatkowanie
energii i inne opłaty środowiskowe. Ponieważ rozwój przepisów podatkowych UE
ma służyć zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku, harmonizacja
opodatkowania pośredniego została przeprowadzona wcześniej i w bardziej dogłębny
sposób niż harmonizacja opodatkowania bezpośredniego.

CELE

Strategia UE w dziedzinie polityki podatkowej została wyjaśniona w komunikacie
Komisji pt. „Polityka podatkowa w Unii Europejskiej – priorytety na nadchodzące
lata”, a ostatnio w publikacji „Podatki – promowanie rynku wewnętrznego i wzrostu
gospodarczego: w kierunku prostego, sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania
w Unii Europejskiej”. Decyzja o wprowadzeniu, zniesieniu i zmianie podatków
pozostaje w gestii państw członkowskich UE. Każde państwo członkowskie ma
prawo wyboru takiego systemu podatkowego, jaki uzna za najbardziej odpowiedni,
pod warunkiem, że przestrzega przepisów UE. W tym kontekście do głównych
priorytetów polityki podatkowej UE należą: wyeliminowanie przeszkód podatkowych
w transgranicznej działalności gospodarczej, zwalczanie szkodliwej konkurencji
podatkowej i uchylania się od opodatkowania, jak również promowanie ściślejszej
współpracy między organami administracji podatkowej w zakresie zapewnienia kontroli
oraz zwalczania nadużyć finansowych. Zwiększona koordynacja polityki podatkowej
zapewniłaby, że polityka podatkowa państw członkowskich będzie wspierać szersze
cele polityki UE określone w Akcie o jednolitym rynku. Ponadto, opodatkowanie jest
jedną z kluczowych strategii politycznych monitorowanych w ramach europejskiego
semestru – rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej; szereg zaleceń dla
poszczególnych krajów wydanych państwom członkowskim stale dotyczy walki
z agresywnym planowaniem podatkowym, uchylaniem się od opodatkowania lub
unikaniem opodatkowania.

INICJATYWY I POSTĘP

W publikowanym przez Komisję rocznym sprawozdaniu w sprawie podatków
przedstawiane są osiągnięcia UE i kwestie podatkowe, które należy uregulować.
Walka z unikaniem opodatkowania, uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami
podatkowymi zarówno na szczeblu unijnym, jak i globalnym, pozostaje jednym
z priorytetów instytucji UE. Gdzie indziej kontynuowano prace nad bardziej
sprawiedliwym opodatkowaniem osób prawnych w UE i takim, które jest lepiej
dostosowane do nowoczesnej gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym. Do
kluczowych inicjatyw można zaliczyć:
— w dyrektywie w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (przyjętej

w 2016 r. i zmienionej w 2017 r.) ustanowiono przepisy mające na celu
przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni
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wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i dotyczą rozbieżności
w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich;

— dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej (DAC), wprowadzona w 2011 r.
w celu usprawnienia wymiany informacji podatkowych, była w ostatnich latach
kilkakrotnie zmieniana, ostatnio 22 marca 2021 r. przez DAC 7. Ta ostatnia nie
została jeszcze wdrożona (zob. poniżej). Wcześniej wprowadzono zmiany za
pośrednictwem dyrektywy DAC 6 przyjętej 25 maja 2018 r. Dyrektywa ta zawiera
wymóg, aby pośrednicy, tacy jak konsultanci, prawnicy lub instytucje finansowe,
zgłaszali określone ustalenia podatkowe lokalnym organom podatkowym, które
następnie powinny automatycznie wymieniać informacje zgromadzone w całej UE;

— 15 lipca 2020 r. Komisja przyjęła pakiet podatkowy na rzecz sprawiedliwego
i prostego opodatkowania, składający się z trzech odrębnych, lecz uzupełniających
się inicjatyw: 1) plan działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania
wspierający strategię odbudowy: zestaw 25 inicjatyw, które mają zostać przyjęte
i wdrożone przez Komisję do 2024 r., aby uczynić opodatkowanie bardziej
sprawiedliwym, prostszym i lepiej dostosowanym do nowoczesnych technologii;
2) przegląd dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (DAC7), która
została formalnie przyjęta przez Radę 22 marca 2021 r. i ma na celu zapewnienie,
aby państwa członkowskie automatycznie wymieniały się informacjami na
temat dochodów generowanych przez sprzedawców na platformach cyfrowych,
niezależnie od tego, czy platforma znajduje się w UE, czy nie; wniosek dotyczący
dalszego przeglądu dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (DAC8)
w celu rozwiązania kwestii wymiany informacji na temat kryptoaktywów i pieniądza
elektronicznego, który to wniosek wciąż nie został przyjęty; oraz 3) komunikat
w sprawie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych w UE i poza nią;

— 18 maja 2021 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie opodatkowania
działalności gospodarczej w XXI wieku, w którym wezwała do włączenia działań
UE w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej do kompleksowego
unijnego programu podatkowego UE i zaproponowała szereg działań
mających na celu zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania.
W komunikacie zaaprobowano również wniosek dotyczący długoterminowych
ram opodatkowania przedsiębiorstw (BEFIT – Przedsiębiorstwa w Europie:
Ramy opodatkowania dochodu), w dążeniu do wspólnego zbioru przepisów
podatkowych i zapewnienie sprawiedliwszego podziału praw do opodatkowania
między państwami członkowskimi;

— 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy, według których państwa
członkowskie są zobowiązane zapewnić organom podatkowym dostęp do
danych gromadzonych zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – czwarta dyrektywa
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i piąta dyrektywa w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy – mają na celu zapobieganie wykorzystywaniu
europejskiego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. Celem jest zapewnienie, by krajowe organy podatkowe zyskały
bezpośredni dostęp do informacji o rzeczywistych beneficjentach przedsiębiorstw,
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funduszy powierniczych i innych podmiotów, jak również zapisów dotyczących
dochowania przez firmy należytej staranności wobec klientów. Przepisy te mają
również umożliwić organom podatkowym szybkie i skuteczne reagowanie na
przypadki uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania.

Wniosek ustawodawczy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy przedstawiony
przez Komisję w lipcu 2021 r. obejmuje:
— nowy wniosek w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego

w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

— wniosek w sprawie ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
i Finansowaniu Terroryzmu;

— wniosek w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
i niektórych kryptoaktywów.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski zasadniczo poparł ogólne kierunki programów Komisji
w dziedzinie opodatkowania, przy czym priorytetem politycznym w minionej i obecnej
kadencji parlamentarnej było i jest zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się
od opodatkowania oraz prania pieniędzy. Zalecenia Parlamentu w tej dziedzinie są
owocem prac kilku komisji ad hoc.
Pierwsza z nich – Komisja ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków
o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE) – zwróciła uwagę na paradoksalną
sytuację: swobodna konkurencja i brak współpracy między państwami członkowskimi
w kwestiach podatkowych doprowadziły do braku powiązania między miejscami
generowania dochodów a miejscami ich opodatkowania, skutkując erozją bazy
podatkowej osób prawnych i stratami wpływów z podatków w wielu krajach, przy czym
niektóre z tych krajów były również objęte polityką oszczędnościową.
W kontekście afery wokół dokumentów panamskich i LuxLeaks, które obnażyły
konieczność większej współpracy i przejrzystości na całym świecie komisja specjalna
TAXE 2 kontynuowała prace TAXE. W sprawozdaniu końcowym przyjętym w formie
rezolucji w dniu 6 lipca 2016 r. Parlament wezwał do wprowadzenia sankcji wobec
umieszczonych na czarnej liście jurysdykcji unikających współpracy, także wobec
przedsiębiorstw, banków, biur rachunkowych i kancelarii prawnych, z możliwością
cofania zezwoleń na prowadzenie działalności. Podkreślił też negatywne skutki
korzystnego opodatkowania dochodów z patentów, z którego w większości przypadków
korzystają korporacje wielonarodowe w celu unikania opodatkowania.
Komisja ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od
opodatkowania (PANA) opierała się na pracach komisji TAXE i TAXE 2 oraz na rezolucji
Parlamentu z grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia przejrzystości, koordynacji
i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych, w której określono wyzwania
w zakresie regulacji i monitorowania dotyczące kwestii podatkowych.
Założeniem komisji TAX3 – Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych,
Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania – była kontynuacja prac
komisji TAXE, TAXE 2 i PANA oraz badanie kwestii związanych z opodatkowaniem
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gospodarki cyfrowej, krajowymi programami obywatelstwa i oszustwami związanymi
z VAT.
Sprawozdanie końcowe zostało przyjęte przez Parlament na posiedzeniu plenarnym
w dniu 26 marca 2019 r. Parlament podkreślił w nim pilną i stałą potrzebę reformy
przepisów, tak aby międzynarodowe, unijne i krajowe systemy podatkowe były
dostosowane do nowych wyzwań gospodarczych, społecznych i technologicznych XXI
wieku, oraz stwierdził, że obecne systemy podatkowe i metody rachunkowości nie
są w stanie nadążać za tymi zmianami i zapewnić, by wszyscy uczestnicy rynku
płacili sprawiedliwą część podatków. Posłowie wyrazili zadowolenie, że podczas
minionej kadencji Komisja przedłożyła 26 wniosków ustawodawczych mających
wyeliminować niektóre luki prawne, zwiększyć skuteczność walki z przestępczością
finansową i agresywnym planowaniem podatkowym, a także poprawić skuteczność
poboru i sprawiedliwość wymiaru podatków. Wyrazili jednak głębokie ubolewanie
z powodu braku postępów w Radzie w zakresie ważnych inicjatyw dotyczących
reformy podatku od osób prawnych, które dotąd nie zostały sfinalizowane z powodu
braku prawdziwej woli politycznej. Wezwali do szybkiego przyjęcia inicjatyw UE,
które nie zostały jeszcze sfinalizowane, oraz do ścisłego monitorowania wdrażania
w celu zapewnienia skuteczności i właściwego egzekwowania oraz nadążania za
zróżnicowanym charakterem oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania
i agresywnego planowania podatkowego. Na koniec stwierdzili, że z pomocą
odpowiednich strategii politycznych UE powinna przyjąć szeroką strategię wsparcia
dla państw członkowskich w przechodzeniu od ich obecnych szkodliwych systemów
podatkowych do systemu podatkowego zgodnego z ramami prawnymi UE i duchem
traktatów UE.
We wrześniu 2020 r. powołano Podkomisję do Spraw Podatkowych (FISC)
Komisji Gospodarczej i Monetarnej w celu kontynuowania walki z unikaniem
opodatkowania, którą Parlament prowadził podczas swojej poprzedniej kadencji. Tą
drogą Parlament ma promować sprawiedliwe opodatkowanie na szczeblu krajowym,
unijnym i światowym. Ponadto w związku z wyzwaniem, jakim jest promowanie trwałej
odbudowy gospodarczej zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, zadaniem komisji
jest pomoc w opracowaniu prostszej, skuteczniejszej i bardziej zrównoważonej polityki
podatkowej UE. Parlament przyjął już dwie rezolucje na podstawie sprawozdań FISC:
— rezolucja z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wpływu krajowych

reform podatkowych na gospodarkę UE. Między innymi z zadowoleniem
przyjęła historyczne porozumienie osiągnięte przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i G20 w sprawie reformy międzynarodowego
systemu podatkowego w celu zapewnienia sprawiedliwszego podziału zysków
i praw do opodatkowania między państwami w odniesieniu do największych
przedsiębiorstw wielonarodowych, w tym częściowej realokacji praw podatkowych
do krajów, w których tworzona jest wartość, oraz ustanowienia globalnej
minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości 15%;

— rezolucję z 21 października 2021 r. w sprawie zielonej księgi: konsekwencje
dla działań mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, uchylania się od
opodatkowania i unikania opodatkowania. W rezolucji tej Parlament wezwał
UE do zlikwidowania luk, które umożliwiają unikanie opodatkowania, pranie
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pieniędzy i uchylanie się od opodatkowania na szeroką skalę. Wezwał również
Komisję do podjęcia działań prawnych przeciwko państwom członkowskim, które
nieprawidłowo wdrażają obowiązujące przepisy.

Jost Angerer
08/2022
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