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20.3.2019 A8-0170/24

Poprawka 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 55 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 55a. wzywa Komisję, aby opublikowała 
wniosek, który zobowiązywałby państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
podmioty gospodarcze uczestniczące w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia 
przestrzegały minimalnego poziomu 
przejrzystości w odniesieniu do podatków, 
w szczególności publicznej 
sprawozdawczości według krajów i 
przejrzystych struktur własności;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Poprawka 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
w sprawie podatku od działalności 
cyfrowej przyjęty przez Komisję 21 marca 
2018 r.; ubolewa jednak z powodu braku 
postępu prac w Radzie52 i niemożności 
osiągnięcia porozumienia w sprawie tego 
pakietu Komisji; jest zaniepokojony, że 
zamiast tego Rada rozważa wniosek, 
którego zakres jest o wiele mniej ambitny 
niż zakres pierwotnego wniosku i 
dotyczące go stanowisko Parlamentu 
przyjęte 13 grudnia 2018 r.53; wzywa Radę 
do szybkiego przyjęcia tych wniosków;
____________
52 Wyniki obrad Rady do Spraw 
Gospodarczych i Finansowych, 4 grudnia 
2018 r..
53 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu 
Europejskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 
Rady w sprawie wspólnego systemu 
podatku od usług cyfrowych pobieranego 
od przychodów wynikających ze 
świadczenia niektórych usług cyfrowych, 
Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0523.

69. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
w sprawie podatku od działalności 
cyfrowej przyjęty przez Komisję 21 marca 
2018 r.; ubolewa jednak, że Rada 
postanowiła nie przyjmować tych 
wniosków i zamiast tego skoncentrowała 
działania wyłącznie na szczeblu OECD; 
wzywa Radę, aby przyznała Komisji 
mandat do negocjowania w imieniu UE 
umów podatkowych z państwami trzecimi 
w celu zapewnienia kompleksowego 
globalnego otoczenia podatkowego i 
ujednolicenia nowej definicji znaczącej 
obecności cyfrowej we wszystkich 
umowach podatkowych, gdy wspólna 
definicja zostanie uzgodniona;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Poprawka 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. wzywa państwa członkowskie 
chętne do rozważenia możliwości 
wprowadzenia podatku cyfrowego, aby 
uczyniły to w ramach wzmocnionej 
współpracy, jeżeli Rada nie będzie w 
stanie osiągnąć porozumienia w sprawie 
podatku od usług cyfrowych;

71. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek na podstawie art. 116 TFUE w 
sprawie wprowadzenia podatku 
cyfrowego, ponieważ po posiedzeniu Rady 
Ecofin 12 marca 2019 r. spełnione zostały 
warunki braku porozumienia w Radzie i 
zakłócenia konkurencji, a znaczna liczba 
państw członkowskich zapowiedziała, że 
podejmie krajowe środki w zakresie 
podatku cyfrowego;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Poprawka 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. zauważa, że nominalne stawki 
podatku od osób prawnych zmniejszyły się 
na poziomie UE ze średnio 32 % w 2000 r. 
do 21,9 % w 2018 r.56, co stanowi spadek o 
32 %; wyraża zaniepokojenie z powodu 
wpływu tej konkurencji na stabilność 
systemów podatkowych i jej potencjalne 
skutki uboczne dla innych krajów; 
zauważa, że pierwszy projekt w sprawie 
BEPS prowadzony przez G-20/OECD nie 
obejmował tego zjawiska; z zadowoleniem 
przyjmuje zapowiedź Otwartych Ram w 
zakresie BEPS, że do 2020 r. zbadane 
zostaną bez uprzedzeń prawa do 
opodatkowania, co wzmocniłoby zdolność 
jurysdykcji do opodatkowania zysków, w 
przypadku gdy inna jurysdykcja 
posiadająca prawa do opodatkowania 
stosuje do tych zysków niską efektywną 
stawkę podatkową57, co przekłada się na 
minimalne efektywne opodatkowanie; 
zauważa, że zgodnie z Otwartymi Ramami 
w zakresie BEPS, obecne prace OECD nie 
oznaczają zmiany faktu, że kraje lub 
jurysdykcje mają swobodę ustalania 
własnych stawek podatkowych lub 
niestosowania systemu podatku 
dochodowego od osób prawnych58;

____________

75. dostrzega, że o ile ostatnie 
inicjatywy wielostronne koncentrowały się 
na unikaniu opodatkowania (BEPS), to 
jeszcze większe zaniepokojenie budzi 
konkurencja podatkowa – prowadzona za 
pomocą obniżania stawek ustawowych i 
rozpowszechniania specjalnych systemów 
podatkowych – ponieważ powoduje 
większe uszczuplenie dochodów budżetów 
publicznych1a; zauważa, że według 
niedawnych szacunków ogólne 
uszczuplenie dochodów w wyniku 
unikania opodatkowania w wysokości do 
10 % dochodów z podatku od osób 
prawnych odpowiadałoby obniżeniu 
stawki ustawowej o około 2,5 %1b; 
zauważa, że nominalne stawki podatku od 
osób prawnych zmniejszyły się na 
poziomie UE ze średnio 32 % w 2000 r. do 
21,9 % w 2018 r.56, co stanowi spadek o 32 
%; wyraża zaniepokojenie z powodu 
wpływu tej konkurencji na stabilność 
systemów podatkowych i jej potencjalne 
skutki uboczne dla innych krajów; 
zauważa, że pierwszy projekt w sprawie 
BEPS prowadzony przez G-20/OECD nie 
obejmował tego zjawiska; z zadowoleniem 
przyjmuje zapowiedź Otwartych Ram w 
zakresie BEPS, że do 2020 r. zbadane 
zostaną bez uprzedzeń prawa do 
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56 Tendencje w opodatkowaniu w Unii 
Europejskiej, tabela 3: Najwyższe 
ustawowe stawki podatku dochodowego od 
osób prawnych (w tym opłaty dodatkowe), 
1995–2018, Komisja Europejska 2018.
57 „Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy” [Stawianie 
czoła wyzwaniom podatkowym 
związanym z cyfryzacją gospodarki], nota 
polityczna zatwierdzona przez Otwarte 
Ramy w zakresie BEPS 23 stycznia 2019 r.
58 Tamże.

opodatkowania, co wzmocniłoby zdolność 
jurysdykcji do opodatkowania zysków, w 
przypadku gdy inna jurysdykcja 
posiadająca prawa do opodatkowania 
stosuje do tych zysków niską efektywną 
stawkę podatkową57, co przekłada się na 
minimalne efektywne opodatkowanie; 
zauważa, że zgodnie z Otwartymi Ramami 
w zakresie BEPS, obecne prace OECD nie 
oznaczają zmiany faktu, że kraje lub 
jurysdykcje mają swobodę ustalania 
własnych stawek podatkowych lub 
niestosowania systemu podatku 
dochodowego od osób prawnych58;

______________
1a Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
2019 r., Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No. 19/007 
[Opodatkowanie osób prawnych w 
globalnej gospodarce, dokument 
polityczny nr 19/007], 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1b Organizacja Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju, 2015 r., Measuring and 
Monitoring BEPS: Action 11 – Final 
Report [Pomiar i monitorowanie BEPS: 
działanie 11 – sprawozdanie końcowe], 
Paryż http://www.oecd.org/ctp/measuring-
and-monitoring-beps-action-11-2015-
final-report-9789264241343-en.htm 
56 Tendencje w opodatkowaniu w Unii 
Europejskiej, tabela 4: Najwyższe 
ustawowe stawki podatku dochodowego od 
osób prawnych (w tym opłaty dodatkowe), 
1995–2018, Komisja Europejska 2018.
57 „Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy” [Stawianie 
czoła wyzwaniom podatkowym 
związanym z cyfryzacją gospodarki], nota 
polityczna zatwierdzona przez Otwarte 
Ramy w zakresie BEPS 23 stycznia 2019 r.
58 Tamże.

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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20.3.2019 A8-0170/28

Poprawka 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. wzywa Komisję, aby oceniła 
zjawisko malejących nominalnych stawek 
podatkowych i jego wpływ na efektywne 
stawki podatkowe w UE oraz 
zaproponowała środki zaradcze – zarówno 
w UE, jak i w odniesieniu do państw 
trzecich, stosownie do przypadku – w tym 
rygorystyczne przepisy w zakresie 
zwalczania nadużyć, środki ochronne takie 
jak surowsze przepisy o kontrolowanych 
przedsiębiorstwach zagranicznych, oraz 
zalecenie zmiany umów podatkowych;

79. wzywa Komisję, aby oceniła 
zjawisko malejących nominalnych stawek 
podatkowych i jego wpływ na efektywne 
stawki podatkowe w UE oraz 
zaproponowała – oprócz zalecenia zmiany 
umów podatkowych – odpowiedni pakiet 
ustawodawczy obejmujący rygorystyczne 
przepisy w zakresie zwalczania nadużyć, 
środki ochronne takie jak surowsze 
przepisy o kontrolowanych 
przedsiębiorstwach zagranicznych lub 
przepisy dotyczące ujmowania dochodu, 
tak aby zapewnić minimalny poziom 
efektywnego opodatkowania;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Poprawka 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 79 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 79a. uważa, że globalnej koordynacji w 
zakresie podstawy opodatkowania w 
wyniku projektu OECD/BEPS powinna 
towarzyszyć lepsza koordynacja stawek 
podatkowych w celu osiągnięcia poprawy 
efektywności; wzywa państwa 
członkowskie do współpracy z Komisją w 
celu ustalenia sprawiedliwego poziomu 
minimalnego efektywnego opodatkowania 
na szczeblu UE i promowania takiej 
normy na szczeblu globalnym; uważa, że 
poziom opodatkowania nie powinien być 
niższy niż 18 % zysków netto 
przedsiębiorstw;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Poprawka 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 117 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 117a. wyraża ubolewanie, że Komisja nie 
stosuje zasad pomocy państwa wobec 
wszystkich środków podatkowych, które 
poważnie zakłócają konkurencję, i że 
stosuje te zasady wyłącznie w wybranych 
przypadkach o szczególnych cechach, tak 
aby zmienić praktykę danego państwa; 
wzywa Komisję, aby dołożyła wszelkich 
starań w celu odzyskania nienależnej 
pomocy państwa, w tym w odniesieniu do 
wszystkich przedsiębiorstw wymienionych 
w związku z aferą LuxLeaks, aby 
wyrównać warunki działania; wzywa 
ponadto Komisję, aby udzieliła państwom 
członkowskim i uczestnikom rynku 
dalszych wskazówek dotyczących 
stosowania zasad pomocy państwa oraz 
wyjaśniła, co to oznacza w odniesieniu do 
praktyk w zakresie planowania 
podatkowego stosowanych przez 
przedsiębiorstwa;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Poprawka 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 117 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 117b. postuluje reformę prawa 
konkurencji w celu rozszerzenia zakresu 
zasad pomocy państwa, aby móc 
energiczniej przeciwdziałać szkodliwej 
podatkowej pomocy państwa dla 
wielonarodowych przedsiębiorstw, która 
obejmuje interpretacje indywidualne 
prawa podatkowego;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Poprawka 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 120 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 120 a. zaleca, by każdy podmiot tworzący 
strukturę offshore miał obowiązek 
przedstawienia właściwym organom 
uzasadnionych powodów takiej decyzji w 
celu zagwarantowania, że rachunki 
offshore nie będą wykorzystywane do 
celów prania pieniędzy lub uchylania się 
od opodatkowania;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Poprawka 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 199 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 199a. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek mający na celu szybkie wycofanie 
systemu wolnych portów w UE;

Or. en


