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4.7.2016 A8-0223/9 

Poprawka  9 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że konwergencji 

polityki podatkowej powinny także 

towarzyszyć szerzej zakrojone kontrole i 

liczniejsze dochodzenia w sprawie 

szkodliwych praktyk podatkowych; mając 

na uwadze, że Komisja wszczęła nowe 

formalne postępowania wyjaśniające w 

zakresie przepisów podatkowych 

dotyczących korporacji wielonarodowych; 

mając na uwadze, że w ostatnim czasie 

zyskało na znaczeniu podejście oparte na 

ocenie środków polityki podatkowej z 

punktu widzenia pomocy państwa; mając 

na uwadze, że konieczne są dalsze prace i 

środki na rzecz lepszego poznania relacji 

między opodatkowaniem a konkurencją 

oraz rozwiązania związanych z tym 

problemów; mając na uwadze, ze Komisja 

ma możliwość zbadania w sposób 

nieselektywny i bezstronny wszystkich 

przypadków, w których występuje 

podejrzenie niezgodnej z prawem pomocy 

państwa w postaci preferencyjnych 

warunków opodatkowania; mając na 

uwadze, że w chwili przyjęcia niniejszego 

sprawozdania w toku pozostawał szereg 

prowadzonych przez Komisję postępowań 

wyjaśniających w sprawach pomocy 

państwa; mając na uwadze, że pewne 

państwa członkowskie wszczęły w 

stosunku do niektórych korporacji 

P. mając na uwadze, że konwergencji 

polityki podatkowej powinny także 

towarzyszyć szerzej zakrojone kontrole i 

liczniejsze dochodzenia w sprawie 

szkodliwych praktyk podatkowych; mając 

na uwadze, że Komisja wszczęła nowe 

formalne postępowania wyjaśniające w 

zakresie przepisów podatkowych 

dotyczących korporacji wielonarodowych; 

mając na uwadze, że w ostatnim czasie 

zyskało na znaczeniu podejście oparte na 

ocenie środków polityki podatkowej z 

punktu widzenia pomocy państwa; mając 

na uwadze, że konieczne są dalsze prace i 

środki na rzecz lepszego poznania relacji 

między opodatkowaniem a konkurencją 

oraz rozwiązania związanych z tym 

problemów; mając na uwadze, ze Komisja 

ma możliwość zbadania w sposób 

nieselektywny i bezstronny wszystkich 

przypadków, w których występuje 

podejrzenie niezgodnej z prawem pomocy 

państwa w postaci preferencyjnych 

warunków opodatkowania; mając na 

uwadze, że w chwili przyjęcia niniejszego 

sprawozdania w toku pozostawał szereg 

prowadzonych przez Komisję postępowań 

wyjaśniających w sprawach pomocy 

państwa; mając na uwadze, że pewne 

państwa członkowskie wszczęły w 

stosunku do niektórych korporacji 
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wielonarodowych procedury odzyskiwania 

wierzytelności podatkowych; mając na 

uwadze, że niektóre państwa członkowskie 

dokonały analizy efektów zewnętrznych 

swoich krajowych polityk podatkowych, 

aby ocenić ich potencjalnie negatywny 

wpływ na kraje rozwijające się; 

wielonarodowych procedury odzyskiwania 

wierzytelności podatkowych; mając na 

uwadze, że tylko kilka państw 

członkowskich dokonało analizy efektów 

zewnętrznych swoich krajowych polityk 

podatkowych, aby ocenić ich potencjalnie 

negatywny wpływ na kraje rozwijające się; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Poprawka  10 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

BG. mając na uwadze, że prace komisji 

specjalnej utrudniał fakt, że spośród 

zaproszonych siedmiu korporacji 

wielonarodowych tylko cztery zgodziły się 

stawić się przed jej członkami po 

pierwszym zaproszeniu (zob. załącznik 2); 

BG. mając na uwadze, że tylko 4 

korporacje wielonarodowe zgodziły się 

stawić przed komisją na pierwsze 

zaproszenie (zob. załącznik 2); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Poprawka  11 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji o przedstawienie 

przed końcem 2016 r. wniosku 

dotyczącego wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCCTB), któremu powinien towarzyszyć 

stosowny i sprawiedliwy klucz podziału 

zapewniający kompleksowe rozwiązanie 

problemu radzenia sobie ze szkodliwymi 

praktykami podatkowymi w Unii, jasne i 

proste procedury dla przedsiębiorstw oraz 

ułatwiający transgraniczną działalność 

gospodarczą w Unii; jest zdania, że 

konsolidacja stanowi istotny element 

CCCTB; uważa, że konsolidację należy 

wprowadzić tak szybko, jak to tylko jest 

możliwe, oraz że wszelkie systemy 

pośrednie obejmujące wyłącznie 

harmonizację podstawy opodatkowania 

wraz z mechanizmem kompensacji strat 

mogą mieć jedynie charakter tymczasowy; 

jest zdania, że wprowadzenie pełnej i 

obowiązkowej CCCTB staje się coraz 

pilniejszym zadaniem; wzywa państwa 

członkowskie do bezzwłocznego 

osiągnięcia porozumienia w odniesieniu do 

wniosku w sprawie CCCTB, gdy tylko 

zostanie on przedstawiony, i do wdrożenia 

go w swoim ustawodawstwie w krótkim 

terminie; przypomina państwom 

członkowskim, że różnice między 

6. apeluje do Komisji o przedstawienie 

przed końcem 2016 r. wniosku 

dotyczącego wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCCTB), któremu powinien towarzyszyć 

stosowny i sprawiedliwy klucz podziału 

zapewniający kompleksowe rozwiązanie 

problemu radzenia sobie ze szkodliwymi 

praktykami podatkowymi w Unii, jasne i 

proste procedury dla przedsiębiorstw oraz 

ułatwiający transgraniczną działalność 

gospodarczą w Unii; jest zdania, że 

konsolidacja stanowi istotny element 

CCCTB; uważa, że konsolidację należy 

wprowadzić tak szybko, jak to tylko jest 

możliwe, oraz że wszelkie systemy 

pośrednie obejmujące wyłącznie 

harmonizację podstawy opodatkowania 

wraz z mechanizmem kompensacji strat 

mogą mieć jedynie charakter tymczasowy; 

jest zdania, że wprowadzenie pełnej i 

obowiązkowej CCCTB staje się coraz 

pilniejszym zadaniem; wzywa państwa 

członkowskie do bezzwłocznego 

osiągnięcia porozumienia w odniesieniu do 

wniosku w sprawie CCCTB, gdy tylko 

zostanie on przedstawiony, i do wdrożenia 

go w swoim ustawodawstwie w krótkim 

terminie; przypomina państwom 

członkowskim, że luki i rozbieżności 
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systemami opodatkowania osób prawnych 

mogą prowadzić do nierównych szans i 

nieuczciwej konkurencji podatkowej także 

w ramach UE;  

między podstawami opodatkowania osób 

prawnych i różne praktyki 

administracyjne mogą prowadzić do 

nierównych szans i nieuczciwej 

konkurencji podatkowej także w ramach 

UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Poprawka  12 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

31. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosków – wykorzystujących 

zmodyfikowane podejście do metody 

wydatkowej OECD oraz eliminujących 

jego słabe punkty – w celu przyjęcia 

wiążących przepisów unijnych w sprawie 

korzystnego opodatkowania dochodów z 

patentów w celu wprowadzenia zakazu 

niewłaściwego wykorzystywania 

korzystnego dochodów z patentów do 

celów unikania opodatkowania oraz 

dopilnowania, aby w przypadku jego 

użycia było ono związane z rzeczywistą 

działalnością gospodarczą; podkreśla, że 

wniosek Komisji powinien mieć 

zastosowanie do wszystkich systemów 

korzystnego opodatkowania dochodów z 

patentów ustanowionych przez państwa 

członkowskie; wzywa tymczasem wszystkie 

państwa członkowskie, aby podały do 

publicznej wiadomości, które 

przedsiębiorstwa korzystają z systemów 

korzystnego opodatkowania dochodów z 

patentów w ich kraju; 

31. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosków – wykorzystujących 

zmodyfikowane podejście do metody 

wydatkowej OECD oraz eliminujących 

jego słabe punkty – w celu przyjęcia 

wiążących przepisów unijnych w sprawie 

korzystnego opodatkowania dochodów z 

patentów w celu wprowadzenia zakazu 

niewłaściwego wykorzystywania 

korzystnego dochodów z patentów do 

celów unikania opodatkowania oraz 

dopilnowania, aby w przypadku jego 

użycia było ono związane z rzeczywistą 

działalnością gospodarczą; podkreśla, że 

wniosek Komisji powinien mieć 

zastosowanie do wszystkich nowych 

systemów korzystnego opodatkowania 

dochodów z patentów ustanowionych 

przez państwa członkowskie oraz że 

wszystkie już istniejące i wciąż 

obowiązujące systemy korzystnego 

opodatkowania dochodów z patentów 

muszą zostać odpowiednio 

zmodyfikowane; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Poprawka  13 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. ponawia swój apel do Komisji i państw 

członkowskich o przeprowadzenie analizy 

efektu zewnętrznego krajowych i unijnych 

polityk podatkowych w celu oceny wpływu 

na kraje rozwijające się oraz 

wyeliminowania polityk i praktyk, które 

negatywnie na nie wpływają; 

69. zachęca Komisję i państwa 

członkowskie do przeprowadzenia, tam 

gdzie stosowne, analizy efektu 

zewnętrznego krajowych i unijnych polityk 

podatkowych w celu oceny wpływu na 

kraje rozwijające się;  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Poprawka  14 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. apeluje do Komisji o uwzględnianie we 

wszystkich porozumieniach handlowych i 

umowach o partnerstwie klauzul 

dotyczących dobrego zarządzania, w tym 

wysiłków mających na celu skuteczne 

wdrożenie środków w zakresie BEPS oraz 

globalnego standardu w zakresie 

automatycznej wymiany informacji, i 

zapewnienie, aby umowy handlowe i 

partnerskie nie były nadużywane przez 

przedsiębiorstwa lub pośredników w celu 

uchylania się od opodatkowania i unikania 

opodatkowania lub prania pieniędzy 

stanowiących dochód z nielegalnej 

działalności; 

71. apeluje do Komisji o uwzględnianie we 

wszystkich porozumieniach handlowych i 

umowach o partnerstwie klauzul o dobrym 

zarządzaniu w kwestiach podatkowych 

dotyczących zwłaszcza przestrzegania 

odpowiednich zaleceń OECD w sprawie 

podatków (np. inicjatywa BEPS), i 

zapewnienie, aby umowy handlowe i 

partnerskie nie były nadużywane przez 

przedsiębiorstwa lub pośredników w celu 

uchylania się od opodatkowania i unikania 

opodatkowania lub prania pieniędzy 

stanowiących dochód z nielegalnej 

działalności; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Poprawka  15 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla potrzebę wspólnego i 

kompleksowego podejścia przez UE i 

Stany Zjednoczone do wdrożenia 

standardów OECD oraz do własności 

rzeczywistej; podkreśla ponadto, że 

klauzule dotyczące dobrego zarządzania 

oraz wdrożenia środków w zakresie BEPS 

powinny zostać włączone do wszystkich 

przyszłych umów handlowych w celu 

zapewnienia równych warunków działania, 

wytworzenia większej wartości dla 

społeczeństwa jako całości, walki z 

oszustwami podatkowymi i z unikaniem 

opodatkowania, a także uzyskania przez 

partnerów transatlantyckich pozycji lidera 

w promowaniu dobrego zarządzania w 

kwestiach podatkowych; 

79. podkreśla potrzebę wspólnego i 

kompleksowego podejścia przez UE i 

Stany Zjednoczone do wdrożenia 

standardów OECD oraz do własności 

rzeczywistej; podkreśla ponadto, że 

klauzule dotyczące dobrego zarządzania w 

kwestiach podatkowych powinny zostać 

włączone do wszystkich przyszłych umów 

handlowych w celu zapewnienia równych 

warunków działania, wytworzenia 

większej wartości dla społeczeństwa jako 

całości i walki z oszustwami podatkowymi 

i z unikaniem opodatkowania, a także 

uzyskania przez partnerów 

transatlantyckich pozycji lidera w 

promowaniu dobrego zarządzania w 

kwestiach podatkowych; 

Or. en 

 

 


