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4.5.2016 A8-0157/38 

Poprawka  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Jeśli chodzi o wymianę informacji 

pomiędzy państwami członkowskimi, 

dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 

lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylająca dyrektywę 

77/799/EWG przewiduje już obowiązkową 

automatyczną wymianę informacji w 

szeregu dziedzin. Jej zakres należy 

rozszerzyć, aby obejmowała również 

obowiązkową automatyczną wymianę 

sprawozdań według krajów pomiędzy 

państwami członkowskimi. 

(11) Jeśli chodzi o wymianę informacji 

pomiędzy państwami członkowskimi, 

dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 

lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylająca dyrektywę 

77/799/EWG przewiduje już obowiązkową 

automatyczną wymianę informacji w 

szeregu dziedzin. Jej zakres należy 

rozszerzyć, aby obejmowała również 

obowiązkową automatyczną wymianę 

sprawozdań według krajów pomiędzy 

państwami członkowskimi oraz 

przekazywanie takich sprawozdań 

Komisji, a odpowiednie informacje należy 

podawać do publicznej wiadomości. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/39 

Poprawka  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Obowiązkowa automatyczna 

wymiana sprawozdań według krajów 

prowadzona pomiędzy państwami 

członkowskimi powinna w każdym 

przypadku obejmować przekazanie 

określonego zbioru podstawowych 

informacji wszystkim państwom 

członkowskim, w których – jak wynika z 

informacji zawartych w sprawozdaniu 

według krajów – rezydentem do celów 

podatkowych jest co najmniej jeden 

podmiot wchodzący w skład grupy 

przedsiębiorstw wielonarodowych lub w 

którym co najmniej jeden taki podmiot 

podlega opodatkowaniu w odniesieniu do 

działalności gospodarczej prowadzonej 

przez stały zakład grupy przedsiębiorstw 

wielonarodowych. 

(12) Obowiązkowa automatyczna 

wymiana sprawozdań według krajów 

prowadzona pomiędzy państwami 

członkowskimi powinna w każdym 

przypadku obejmować przejrzyste 

przekazanie określonego zbioru 

podstawowych informacji do wiadomości 

publicznej celem udostępnienia tym 
państwom członkowskim, w których – jak 

wynika z informacji zawartych w 

sprawozdaniu według krajów – rezydentem 

do celów podatkowych jest co najmniej 

jeden podmiot wchodzący w skład 

wielonarodowej grupy przedsiębiorstw lub 

w których co najmniej jeden taki podmiot 

podlega opodatkowaniu w odniesieniu do 

działalności gospodarczej prowadzonej 

przez stały zakład wielonarodowej grupy 

przedsiębiorstw. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/40 

Poprawka  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Konieczne jest określenie 

wymogów językowych na potrzeby 

wymiany informacji dotyczących 

sprawozdania według krajów dokonywanej 

między państwami członkowskimi. 

Konieczne jest również przyjęcie ustaleń 

praktycznych niezbędnych do modernizacji 

sieci CCN. W celu zapewnienia 

jednolitych warunków wykonywania art. 

20 ust. 6 i 21 ust. 7 należy powierzyć 

Komisji uprawnienia wykonawcze. 

Uprawnienia te powinny być wykonywane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. 

(16) Konieczne jest określenie 

wymogów językowych na potrzeby 

wymiany informacji dotyczących 

sprawozdania według krajów dokonywanej 

między państwami członkowskimi. 

Konieczne jest również przyjęcie ustaleń 

praktycznych niezbędnych do zapewnienia 

jak największej jawności i przejrzystości 

oraz do modernizacji sieci CCN. W celu 

zapewnienia jednolitych warunków 

wykonywania art. 20 ust. 6 i 21 ust. 7 

należy powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/2011. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/41 

Poprawka  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Artykuł 8aa – ustęp 2  

Dyrektywa 2011/16/UE 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwy organ państwa 

członkowskiego, które otrzymało 

sprawozdanie według krajów zgodnie z 

ust. 1, ma obowiązek przekazać to 

sprawozdanie – w drodze wymiany 

automatycznej i w terminie określonym w 

ust. 4 – każdemu państwu 

członkowskiemu, w którym – jak wynika z 

informacji zawartych w sprawozdaniu 

według krajów – rezydentem do celów 

podatkowych jest co najmniej jeden 

'podmiot wchodzący w skład' 'grupy 

przedsiębiorstw wielonarodowych', do 

której należy 'podmiot raportujący', lub w 

którym podlega opodatkowaniu działalność 

gospodarcza prowadzona przez jego stały 

zakład. 

2. Właściwy organ państwa 

członkowskiego, które otrzymało 

sprawozdanie według krajów zgodnie z 

ust. 1, ma obowiązek przekazać to 

sprawozdanie – w drodze wymiany 

automatycznej i w terminie określonym w 

ust. 4 – każdemu państwu 

członkowskiemu, w którym – jak wynika z 

informacji zawartych w sprawozdaniu 

według krajów – rezydentem do celów 

podatkowych jest co najmniej jeden 

'podmiot wchodzący w skład' 'grupy 

przedsiębiorstw wielonarodowych', do 

której należy 'podmiot raportujący', lub w 

którym podlega opodatkowaniu działalność 

gospodarcza prowadzona przez jego stały 

zakład. Ten właściwy organ państwa 

członkowskiego przekazuje również to 

sprawozdanie według krajów Komisji, 

która zapewnia jego upublicznienie i 

udostępnienie. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/42 

Poprawka  42 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 8aa – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. 3a. Informacje te powinny zostać 

upublicznione również przez umieszczenie 

ich na stronie internetowej 

wielonarodowej grupy przedsiębiorstw. 

Or. en 

 

 


