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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że Filar 2 ma na celu 
sprostanie pozostałym wyzwaniom 
związanym z BEPS, w szczególności 
poprzez zagwarantowanie, że duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe, w tym 
przedsiębiorstwa cyfrowe, będą płaciły 
minimalną efektywną stawkę podatku od 
osób prawnych, niezależnie od ich 
lokalizacji; uważa, że wszelkie minimalne 
stawki podatkowe powinny być ustalane na 
sprawiedliwym i wystarczającym 
poziomie, aby zniechęcić do przenoszenia 
zysków i zapobiec szkodliwej konkurencji 
podatkowej;

16. podkreśla, że Filar 2 ma na celu 
sprostanie pozostałym wyzwaniom 
związanym z BEPS, w szczególności 
poprzez zagwarantowanie, że duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe, w tym 
przedsiębiorstwa cyfrowe, będą płaciły 
minimalną efektywną stawkę podatku od 
osób prawnych, niezależnie od ich 
lokalizacji; z zadowoleniem przyjmuje 
nowy impuls dla negocjacji na szczeblu 
otwartych ram G-20/OECD, jaki stworzyły 
niedawne propozycje administracji USA 
dotyczące „silnej zachęty dla państw, aby 
przyłączyły się do globalnego 
porozumienia wdrażającego zasady 
dotyczące minimalnego opodatkowania na 
całym świecie”; zauważa, że takie 
propozycje obejmują podwyższenie do 21 
% minimalnego podatku od globalnego 
nisko opodatkowanego dochodu od 
wartości niematerialnych i prawnych 
(GILTI) oraz stawkę SHIELD (Stopping 
Harmful Inversions and Ending Low-tax 
Developments), która byłaby równoważna 
stawce GILTI w przypadku nieosiągnięcia 
globalnego porozumienia co do Filaru 
II1; uważa, że wszelkie minimalne stawki 
podatkowe powinny być ustalane na 
sprawiedliwym i wystarczającym 
poziomie, aby zniechęcić do przenoszenia 
zysków i zapobiec szkodliwej konkurencji 
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podatkowej;

_____________________
1 The Made In America Tax Plan 
[Amerykański plan fiskalny], 2021, 
Departament Skarbu Stanów 
Zjednoczonych , s. 12.
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23. wzywa Komisję i Radę do 
wzmożenia dialogu z nową administracją 
Stanów Zjednoczonych na temat polityki w 
zakresie podatku cyfrowego w celu 
wypracowania wspólnego podejścia w 
negocjacjach na szczeblu otwartych ram G-
20/OECD przed czerwcem 2021 r.; 
z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
oświadczenie nowej administracji Stanów 
Zjednoczonych o ponownym aktywnym 
zaangażowaniu się w negocjacje OECD 
w celu osiągnięcia porozumienia i o 
porzuceniu koncepcji „bezpiecznej 
przystani”; wzywa państwa członkowskie, 
by sprzeciwiły się klauzuli „bezpiecznej 
przystani”, która grozi zniweczeniem 
podjętych wysiłków na rzecz reform; 
wzywa Komisję do realizowania własnego 
wniosku dotyczącego sprostania 
wyzwaniom gospodarki cyfrowej, gdyby 
w Filarze 1 reformy znalazła się klauzula 
„bezpiecznej przystani”; przypomina 
w związku z tym przedstawioną już 
wcześniej przez Komisję propozycję 
znaczącej obecności cyfrowej;

23. wzywa Komisję i Radę do 
wzmożenia dialogu z nową administracją 
Stanów Zjednoczonych na temat polityki w 
zakresie podatku cyfrowego w celu 
wypracowania wspólnego podejścia w 
negocjacjach na szczeblu otwartych ram G-
20/OECD przed czerwcem 2021 r.; 
z zadowoleniem przyjmuje niedawne 
oświadczenie nowej administracji Stanów 
Zjednoczonych o ponownym aktywnym 
zaangażowaniu się w negocjacje OECD 
w celu osiągnięcia porozumienia i o 
porzuceniu koncepcji „bezpiecznej 
przystani”; wzywa Komisję do uważnej 
oceny skutków nowych proponowanych 
przez Stany Zjednoczone zmian w Filarze 
I; wzywa państwa członkowskie, by 
sprzeciwiły się klauzuli „bezpiecznej 
przystani”, która grozi zniweczeniem 
podjętych wysiłków na rzecz reform; 
wzywa Komisję do realizowania własnego 
wniosku dotyczącego sprostania 
wyzwaniom gospodarki cyfrowej, gdyby 
w Filarze 1 reformy znalazła się klauzula 
„bezpiecznej przystani”; przypomina 
w związku z tym przedstawioną już 
wcześniej przez Komisję propozycję 
znaczącej obecności cyfrowej;
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57. wzywa Komisję do uwzględnienia 
stanowiska Parlamentu podczas 
przygotowywania wniosków 
ustawodawczych w sprawie unijnej opłaty 
cyfrowej jako zasobu własnego oraz 
zmienionej decyzji w sprawie zasobów 
własnych i zwraca się do Rady o szybkie 
przyjęcie wniosku zgodnie z 
harmonogramem; zachęca instytucje do 
szybkiego i konstruktywnego 
zaangażowania się w „regularny dialog” 
przewidziany w uzgodnionym 
harmonogramie w sprawie zasobów 
własnych; wzywa Radę Europejską do 
wsparcia silnej roli przywódczej UE w 
światowych wysiłkach na rzecz 
sprawiedliwszego opodatkowania poprzez 
podjęcie szybkich i zdecydowanych 
kroków w kierunku wprowadzenia w 2021 
r. opłaty cyfrowej jako zasobu własnego;

57. wzywa Komisję do uwzględnienia 
stanowiska Parlamentu podczas 
przygotowywania wniosków 
ustawodawczych w sprawie unijnej opłaty 
cyfrowej jako zasobu własnego oraz 
zmienionej decyzji w sprawie zasobów 
własnych i zwraca się do Rady o szybkie 
przyjęcie wniosku zgodnie z 
harmonogramem; zachęca instytucje do 
szybkiego i konstruktywnego 
zaangażowania się w „regularny dialog” 
przewidziany w uzgodnionym 
harmonogramie w sprawie zasobów 
własnych; wzywa Radę Europejską do 
wsparcia silnej roli przywódczej UE w 
światowych wysiłkach na rzecz 
sprawiedliwszego opodatkowania poprzez 
podjęcie szybkich i zdecydowanych 
kroków w kierunku wprowadzenia w 2021 
r. opłaty cyfrowej jako zasobu własnego; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenie członków Rady Europejskiej 
z dnia 25 marca 2021 r., w którym 
podkreślono ich zaangażowanie w to 
przedsięwzięcie;
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