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Michael Theurer 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 

2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw T 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

T. mając na uwadze, że niektóre 

jurysdykcje podatkowe wnoszą czynny 

wkład w projektowanie agresywnych 

polityk podatkowych na rzecz korporacji 

wielonarodowych, które w ten sposób 

mogą wykorzystywać szanse na unikanie 
opodatkowania; mając na uwadze, że 

pomimo zobowiązań tych jurysdykcji do 

automatycznej wymiany informacji 

podatkowych z innymi krajami, 

nominalna lub efektywna stawka 

procentowa podatku od osób prawnych w 

niektórych jurysdykcjach jest bliska zeru 

lub zerowa; mając na uwadze, że niektóre 

z tych jurysdykcji znajdują się na 

czarnych listach kilku państw 

członkowskich; mając na uwadze, że 

poszczególne systemy podatkowe 

niektórych jurysdykcji były przedmiotem 

oceny, której dokonała Grupa ds. Kodeksu 

Postępowania (opodatkowanie 

działalności gospodarczej), co 

doprowadziło do reform w tych krajach; 

T. mając na uwadze, że niektóre 

jurysdykcje podatkowe wnoszą czynny 

wkład w projektowanie agresywnych 

polityk podatkowych w imieniu korporacji 

wielonarodowych, które w ten sposób 

unikają opodatkowania; mając na uwadze, 

że stawka procentowa podatku od osób 

prawnych w niektórych jurysdykcjach jest 

bliska 0 % lub wynosi 0 %; mając na 

uwadze, że złożoność różnych systemów 

podatkowych skutkuje brakiem 

przejrzystości, który powoduje szkody w 

skali globalnej; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 

współpracy administracyjnej, po dwóch 

kolejnych doraźnych zmianach 

związanych z automatyczną wymianą 

informacji w sprawie interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego i 

sprawozdawczości w podziale na kraje, 

powinna zostać obecnie poddana 

całościowemu przeglądowi, w 

szczególności po to, aby zmniejszyć i 

ostatecznie wyeliminować obecne 

odstępstwa od zasady wymiany informacji; 

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 

współpracy administracyjnej, po szeregu 

kolejnych doraźnych zmian związanych z 

automatyczną wymianą informacji w 

sprawie interpretacji indywidualnych 

prawa podatkowego i sprawozdawczości w 

podziale na kraje, powinna zostać obecnie 

poddana całościowemu przekształceniu, w 

szczególności po to, aby zmniejszyć i 

ostatecznie wyeliminować obecne 

odstępstwa od zasady wymiany informacji; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. apeluje o ustanowienie globalnego 

rejestru aktywów obejmującego wszystkie 

aktywa znajdujące się w posiadaniu osób 

fizycznych, spółek oraz wszystkich 

podmiotów takich jak fundusze 

powiernicze i fundacje, do którego organy 

podatkowe miałyby pełny dostęp i który 

byłby wyposażony w odpowiednie 

zabezpieczenia w celu ochrony zawartych 

w nim poufnych informacji; 

78. domaga się przeprowadzenia badania 

dotyczącego wykonalności ustanowienia 
globalnego rejestru aktywów obejmującego 

wszystkie aktywa finansowe znajdujące się 

w posiadaniu osób fizycznych, spółek oraz 

wszystkich podmiotów takich jak fundusze 

powiernicze i fundacje, do którego organy 

podatkowe miałyby pełny dostęp i który 

byłby wyposażony w odpowiednie 

zabezpieczenia w celu ochrony zawartych 

w nim poufnych informacji; 

Or. en 

 

 


