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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

I. Wprowadzenie 

 

Niniejszy wniosek, wraz z wnioskiem dotyczącym dyrektywy Rady w sprawie wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (2016/0336 (CNS)), jest 

wznowieniem inicjatywy Komisji z 2011 r. w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych w UE. Celem obu wniosków jest zaproponowanie przepisów 

UE w tej dziedzinie, dostosowanych do otoczenia gospodarczego, które stało się bardziej 

zglobalizowane, bardziej mobilne i cyfrowe, podczas gdy państwom członkowskim coraz 

trudniej jest skutecznie zwalczać agresywne planowanie podatkowe przez podejmowanie 

jednostronnych działań w celu ochrony krajowych baz podatkowych przed erozją i 

przeciwdziałać przenoszeniu zysków. 

 

II. Skuteczne wdrożenie konsolidacji 

 

Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych ma 

zasadnicze znaczenie w dążeniu do sprawiedliwego traktowania przedsiębiorstw w UE i poza 

nią z podatkowego punktu widzenia. Jednym z głównych zagrożeń w zakresie 

sprawiedliwości podatkowej są powszechne praktyki przenoszenia zysków. Po pełnym 

wdrożeniu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych będzie można 

przypisywać dochody do miejsca tworzenia wartości za pomocą wzoru uwzględniającego trzy 

równoważne wskaźniki, które są bardziej odporne na praktyki agresywnego planowania 

podatkowego niż ceny transferowe. W ten sposób mogłyby zostać wyeliminowane 

rozbieżności między krajowymi systemami podatkowymi, w szczególności ceny transferowe, 

które stanowią około 70 % wszystkich przypadków przenoszenia zysków w UE, co 

stanowiłoby duży krok w kierunku sprawiedliwego, skutecznego i przejrzystego systemu 

podatkowego. W związku z tym oba wnioski należy traktować jako pakiet i zapewnić 

koordynację ich wdrożenia w celu osiągnięcia większej sprawiedliwości podatkowej w 

Europie. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych powinna zostać 

wprowadzona do końca roku 2020. 

 

W odniesieniu do ogólnej sprawiedliwości naszych systemów podatkowych, przedsiębiorstwa 

muszą ponosić swoją część ciężaru, a zatem ważne jest, aby nowe ulgi podatkowe nie 

prowadziły do erozji bazy podatkowej. Trzeba wspierać środki zachęcające podmioty 

prywatne do inwestowania w realną gospodarkę, gdyż obecna luka inwestycyjna w UE jest 

jedną z głównych przyczyn jej problemów gospodarczych. Niemniej ulgi podatkowe dla 

przedsiębiorstw powinny być konstruowane ostrożnie i wdrażane jedynie wówczas, gdy 

ewidentny jest ich pozytywny wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy oraz nie istnieje 

ryzyko stworzenia nowych luk w systemie podatkowym. Dlatego innowacje i inwestycje 

powinny być wspierane za pomocą dotacji publicznych, a nie zwolnień podatkowych. 

 

Aby skutecznie walczyć z agresywnym planowaniem podatkowym, a także uniknąć 

współistnienia dwóch równoległych systemów podatkowych, wspólna skonsolidowana 

podstawa opodatkowania osób prawnych powinna być obowiązkowa dla wszystkich 

przedsiębiorstw oprócz MŚP zdefiniowanych w czwartej dyrektywie o prawie spółek z 

1978 r. I tak, przykładowo, rzeźnik z sąsiedztwa lub małe firmy rozpoczynające działalność, 

które wyróżniają się innowacyjnością, nie będą zobowiązani do wprowadzenia wspólnej 
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skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. Z uwagi na fakt, że MŚP nie 

posiadają zasobów, by inwestować w struktury firm przykrywek w celu sztucznego 

przenoszenia zysków, znajdują się one w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w stosunku 

do przedsiębiorstw wielonarodowych. Aby zbudować sprawnie działający jednolity rynek, 

należy ustanowić sprawiedliwy, skuteczny, przejrzysty i sprzyjający wzrostowi system 

wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych w oparciu o zasadę, że zyski powinny być 

opodatkowane w kraju, w którym zostały wygenerowane. 

 

Ze względu na rewolucję cyfrową w otoczeniu biznesowym konieczne jest zdefiniowanie 

pojęcia zakładu cyfrowego. Przedsiębiorstwa generujące zyski w danym państwie 

członkowskim, które nie mają fizycznego zakładu w tym państwie członkowskim, muszą być 

traktowane w ten sam sposób, co przedsiębiorstwa posiadające fizyczny zakład. Dlatego 

wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych musi mieć także 

zastosowanie do przedsiębiorstw cyfrowych. 

 

III. Wprowadzenie we wniosku minimalnej stopy opodatkowania osób prawnych 

 

Wspólna i choćby minimalna stawka podatku od osób prawnych jest jedynym sposobem 

osiągnięcia równego i sprawiedliwego traktowania różnych podmiotów, które prowadzą 

działalność gospodarczą w UE, oraz w ramach szerszej wspólnoty podmiotów podatkowych. 

Fiasko wprowadzenia takiej minimalnej stawki doprowadzi jedynie do nasilenia równania w 

dół w odniesieniu do stawek podatkowych. Istnienie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych oznaczać będzie, że państwa członkowskie nie będą już w 

stanie konkurować za pomocą podstawy opodatkowania, a zatem wzrośnie motywacja 

ekonomiczna do konkurowania za pomocą stawek podatkowych. Średnio stawki podatku 

dochodowego od osób prawnych w Unii spadły z 35 % w latach 90. ubiegłego wieku do 

22,5 % w chwili obecnej. Aby położyć kres równaniu w dół w odniesieniu do stawek podatku 

od osób prawnych na szczeblu unijnym, konieczne jest wprowadzenie minimalnej stawki 

podatku od osób prawnych w wysokości 25%. 

POPRAWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 

prowadzić działalność w innych państwach 

Unii Europejskiej napotykają poważne 

przeszkody oraz zniekształcenia rynku 

wynikające z faktu współistnienia 28 

(1) Przedsiębiorstwa zamierzające 

prowadzić działalność w innych państwach 

Unii Europejskiej napotykają poważne 

przeszkody oraz zniekształcenia rynku 

wynikające z faktu współistnienia 28 
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odmiennych systemów podatku od osób 

prawnych. Struktury planowania 

podatkowego stają się coraz bardziej 

wyrafinowane – obejmują coraz nowe 

jurysdykcje i skutecznie wykorzystują 

szczegóły techniczne systemu 

podatkowego lub rozbieżności pomiędzy 

dwoma lub więcej systemami 

podatkowymi w celu zredukowania 

zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw. 

Chociaż sytuacje te unaoczniają słabości o 

zupełnie odmiennym charakterze, to każda 

z nich prowadzi do powstania przeszkód 

utrudniających właściwe funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego. Działanie mające na 

celu rozwiązanie tych problemów powinno 

być zatem ukierunkowane na oba typy 

niedoskonałości rynku. 

odmiennych systemów podatku od osób 

prawnych. Struktury planowania 

podatkowego stają się coraz bardziej 

agresywne i wyrafinowane – obejmują 

coraz nowe jurysdykcje i skutecznie 

wykorzystują szczegóły techniczne 

systemu podatkowego lub rozbieżności 

pomiędzy dwoma lub więcej systemami 

podatkowymi w celu zredukowania 

zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw. 

Chociaż sytuacje te unaoczniają słabości o 

zupełnie odmiennym charakterze, to każda 

z nich prowadzi do powstania przeszkód 

utrudniających właściwe funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego. W bardziej 

zglobalizowanych, mobilnych i cyfrowych 

ramach gospodarczych działanie mające 

na celu rozwiązanie tych problemów 

powinno być zatem ukierunkowane na oba 

typy niedoskonałości rynku dzięki 

ujednoliceniu podstawy opodatkowania 

osób prawnych w Unii i stworzeniu 

sprawiedliwszego i spójniejszego otoczenia 

biznesowego, w którym przedsiębiorstwa 

mogą prowadzić działalność. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Jak wskazano we wniosku z dnia 

16 marca 2011 r. dotyczącym dyrektywy 

Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych1, 

system podatku od osób prawnych 

traktujący Unię jako jednolity rynek w 

kontekście obliczania podstawy podatku od 

osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 

transgranicznej działalności 

przedsiębiorstwom będącym rezydentami 

w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 

celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 

konkurencyjnym miejscem do 

inwestowania na arenie międzynarodowej. 

(3) Jak wskazano we wniosku z dnia 

16 marca 2011 r. dotyczącym dyrektywy 

Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych1, 

system podatku od osób prawnych 

traktujący Unię jako jednolity rynek w 

kontekście obliczania podstawy podatku od 

osób prawnych ułatwiłby prowadzenie 

transgranicznej działalności 

przedsiębiorstwom będącym rezydentami 

w Unii oraz przyczyniłby się do realizacji 

celu, jakim jest uczynienie Unii bardziej 

konkurencyjnym miejscem do 

inwestowania na arenie międzynarodowej. 
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Wniosek z 2011 r. w sprawie CCCTB 

skupiał się na celu polegającym na 

ułatwieniu rozszerzania działalności 

handlowej przedsiębiorstw na terytorium 

Unii. Obok tego celu należy również 

zwrócić uwagę, że CCCTB może być 

bardzo skutecznym narzędziem 

poprawiającym funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego poprzez zapobieganie 

praktykom unikania opodatkowania. W 

tym świetle należy przedstawić ponownie 

inicjatywę dotyczącą CCCTB, aby 

uwzględnić – na równi – zarówno aspekt 

związany z ułatwianiem działalności, jak i 

funkcję inicjatywy polegającą na 

przeciwdziałaniu unikaniu podatków. 

Takie podejście będzie najlepiej służyło 

celowi, jakim jest zlikwidowanie zakłóceń 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. 

Wniosek z 2011 r. w sprawie CCCTB 

skupiał się na celu polegającym na 

ułatwieniu rozszerzania działalności 

handlowej przedsiębiorstw na terytorium 

Unii. Obok tego celu należy również 

zwrócić uwagę, że CCCTB może być 

bardzo skutecznym narzędziem 

poprawiającym funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego poprzez zapobieganie 

praktykom unikania opodatkowania. W 

tym świetle należy przedstawić ponownie 

inicjatywę dotyczącą CCCTB, aby 

uwzględnić – na równi – zarówno aspekt 

związany z ułatwianiem działalności, jak i 

funkcję inicjatywy polegającą na 

przeciwdziałaniu unikaniu podatków. Gdy 

CCCTB zostanie wprowadzona we 

wszystkich państwach członkowskich, 

sprawi ona, że podatki będą płacone w 

miejscu wygenerowania zysków. Takie 

podejście będzie najlepiej służyło celowi, 

jakim jest zlikwidowanie zakłóceń w 

funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. 

________________ ________________ 

1 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w 

sprawie wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

COM (2011) 121 final/2 z 3.10.2011 r. 

1 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w 

sprawie wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

COM (2011) 121 final/2 z 3.10.2011 r. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Zważywszy na konieczność 

podjęcia szybkiego działania w celu 

zapewnienia właściwego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego poprzez zwiększenie 

– z jednej strony – jego przyjazności dla 

handlu i inwestycji i – z drugiej strony – 

jego odporności na praktyki unikania 

zobowiązań podatkowych, konieczne jest 

podzielenie ambitnej inicjatywy CCCTB 

na dwa odrębne wnioski. W ramach 

(4) Zważywszy na konieczność 

podjęcia szybkiego działania w celu 

zapewnienia właściwego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego poprzez zwiększenie 

– z jednej strony – jego przyjazności dla 

handlu i inwestycji i – z drugiej strony – 

jego odporności na praktyki unikania 

zobowiązań podatkowych, konieczne jest 

podzielenie ambitnej inicjatywy CCCTB 

na dwa odrębne wnioski. W ramach 
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pierwszego etapu należy uchwalić przepisy 

dotyczące wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych, a dopiero 

w następnej kolejności zająć się kwestią 

konsolidacji. 

pierwszego etapu należy uchwalić przepisy 

dotyczące wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych, a dopiero 

w następnej kolejności zająć się kwestią 

konsolidacji. Jednak wprowadzenie 

wspólnej podstawy opodatkowania osób 

prawnych bez jej konsolidacji nie rozwiąże 

problemu przenoszenia zysków. Dlatego 

niezwykle istotne jest zastosowanie 

konsolidacji we wszystkich państwach 

członkowskich od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Wiele struktur agresywnego 

planowania podatkowego ma zwykle 

miejsce w kontekście transgranicznym, co 

zakłada, że uczestniczące w nich grupy 

przedsiębiorstw posiadają pewne 

minimalne zasoby. Wychodząc z tego 

założenia, stosowanie przepisów 

dotyczących wspólnej podstawy powinno 

być obowiązkowe jedynie dla 

przedsiębiorstw należących do dużych 

grup, co będzie również zgodne z zasadą 

proporcjonalności. W tym celu należy 

określić próg wielkości na podstawie 

całkowitych skonsolidowanych 

przychodów grupy, która składa 

skonsolidowane sprawozdania finansowe. 

Ponadto, aby zapewnić spójność pomiędzy 

tymi dwoma krokami w ramach inicjatywy 

CCCTB, przepisy dotyczące wspólnej 

podstawy powinny mieć bezwzględnie 

obowiązującą moc wobec przedsiębiorstw, 

które byłyby traktowane jako grupa w 

przypadku wdrożenia inicjatywy w jej 

pełnej postaci. Aby lepiej służyć celowi, 

jakim jest ułatwianie wymiany handlowej i 

inwestycji na rynku wewnętrznym, 

powinna istnieć możliwość opcjonalnego 

stosowania przepisów dotyczących 

(5) W celu skutecznego zwalczania 

struktur agresywnego planowania 

podatkowego oraz w celu uniknięcia 

współistnienia dwóch równoległych 

systemów podatkowych stosowanie 

przepisów dotyczących wspólnej podstawy 

powinno być obowiązkowe dla wszystkich 

przedsiębiorstw z wyjątkiem MŚP. Progi 

dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstw zostały 

określone w czwartej dyrektywie Rady 

78/660/EWG (czwartej dyrektywie o 

prawie spółek)1a. Z uwagi na fakt, że MŚP 

nie posiadają zasobów, by inwestować w 

struktury firm przykrywek w celu 

sztucznego przenoszenia zysków, znajdują 

się one w niekorzystnej sytuacji 

konkurencyjnej w stosunku do 

przedsiębiorstw wielonarodowych. Aby 

zagwarantować sprawne działanie rynku 

wewnętrznego, należy ustanowić 

sprawiedliwy, skuteczny, przejrzysty i 

sprzyjający wzrostowi system wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

w oparciu o zasadę, że zyski są 

opodatkowane w kraju, w którym zostały 

wygenerowane. Ponadto, aby zapewnić 

spójność pomiędzy tymi dwoma krokami 
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wspólnej podstawy opodatkowania osób 

prawnych także przez przedsiębiorstwa, 

które nie spełniają tych kryteriów. 

w ramach inicjatywy CCCTB, przepisy 

dotyczące wspólnej podstawy powinny 

mieć bezwzględnie obowiązującą moc 

wobec przedsiębiorstw, które byłyby 

traktowane jako grupa w przypadku 

wdrożenia inicjatywy w jej pełnej postaci. 

Aby lepiej służyć celowi, jakim jest 

ułatwianie wymiany handlowej i inwestycji 

na rynku wewnętrznym, powinna istnieć 

możliwość opcjonalnego stosowania 

przepisów dotyczących wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych także przez 

przedsiębiorstwa, które nie spełniają tych 

kryteriów. 

 ______________ 

 1a Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z 

dnia 25 lipca 1978 r. wydana na 

podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu 

w sprawie rocznych sprawozdań 

finansowych niektórych rodzajów spółek, 

Dz.U. L 222 z 14.8.1978. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Konieczne jest zdefiniowanie 

pojęcia stałego zakładu znajdującego się w 

Unii i należącego do podatnika będącego 

rezydentem do celów podatkowych w Unii. 

Celem definicji jest zapewnienie, aby 

wszyscy zainteresowani podatnicy 

rozumieli to pojęcie w taki sam sposób, i 

zapobieganie powstawaniu rozbieżności 

wskutek odmiennych definicji. Z drugiej 

strony, nie należy uważać za konieczne 

posiadania wspólnej definicji stałego 

zakładu znajdującego się w państwie 

trzecim lub znajdującego się w Unii, ale 

należącego do podatnika, który jest 

rezydentem do celów podatkowych w 

państwie trzecim. Aspekty te należy raczej 

pozostawić do uregulowania w drodze 

(6) Konieczne jest zdefiniowanie 

pojęcia stałego zakładu znajdującego się w 

Unii i należącego do podatnika będącego 

rezydentem do celów podatkowych w Unii. 

Celem definicji jest zapewnienie, aby 

wszyscy zainteresowani podatnicy 

rozumieli to pojęcie w taki sam sposób, i 

zapobieganie powstawaniu rozbieżności 

wskutek odmiennych definicji. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:31978L0660
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bilateralnych konwencji podatkowych i w 

przepisach krajowych ze względu na 

złożoność kwestii związanych z umowami 

międzynarodowymi. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Ze względu na rewolucję cyfrową 

w otoczeniu biznesowym konieczne jest 

zdefiniowanie pojęcia zakładu cyfrowego. 

Przedsiębiorstwa generujące zyski w 

danym państwie członkowskim, które nie 

mają fizycznego zakładu w tym państwie 

członkowskim, lecz mają stałe przychody, 

powinny być traktowane w ten sam 

sposób, co przedsiębiorstwa posiadające 

fizyczny zakład. Dlatego CCCTB powinna 

mieć również zastosowanie do 

przedsiębiorstw cyfrowych. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Przychody podlegające 

opodatkowaniu powinny ulegać 

pomniejszeniu o koszty związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz o pewne inne pozycje. Podlegające 

odliczeniu koszty związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej 

powinny standardowo obejmować 

wszystkie koszty związane ze sprzedażą 

oraz koszty związane z osiągnięciem, 

zachowaniem i zabezpieczeniem dochodu. 

Aby wspierać innowacje w gospodarce i 

modernizować rynek wewnętrzny, należy 

(8) Należy wspierać środki 

zachęcające podmioty prywatne do 

inwestowania w realną gospodarkę, gdyż 

obecna luka inwestycyjna w Unii jest 

jedną z głównych przyczyn jej problemów 

gospodarczych. Jednocześnie ulgi 

podatkowe dla przedsiębiorstw powinny 

być konstruowane ostrożnie i wdrażane 

jedynie wówczas, gdy ewidentny jest ich 

pozytywny wpływ na zatrudnienie i wzrost 

gospodarczy oraz nie istnieje ryzyko 

stworzenia nowych luk w systemie 

podatkowym. Dlatego innowacje i 
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przewidzieć odliczenia kosztów badań i 

rozwoju, w tym bardzo wysokie odliczenia, 

które powinny być w całości ujmowane 

jako koszty w roku, w którym je 

poniesiono (z wyjątkiem kosztów 

nieruchomości). Małe, rozpoczynające 

działalność przedsiębiorstwa, które nie 

posiadają przedsiębiorstw powiązanych i 

wyróżniają się innowacyjnością (kategoria 

ta obejmie w szczególności 

przedsiębiorstwa typu start-up), należy 

wesprzeć również ulepszonymi, bardzo 

wysokimi odliczeniami kosztów badań i 

rozwoju. Aby zapewnić pewność prawa, 

powinien również powstać wykaz kosztów 

niepodlegających odliczeniu. 

inwestycje powinny być wspierane za 

pomocą dotacji publicznych dostępnych 

dla wszystkich na równych warunkach, a 

nie za pomocą zwolnień od podatku. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Fakt, że odsetki płacone od 

kredytów i pożyczek podlegają odliczeniu 

od podstawy opodatkowania podatnika, 

podczas gdy taka możliwość nie istnieje w 

odniesieniu do podziału zysków, wyraźnie 

uprzywilejowuje finansowanie dłużne w 

stosunku do finansowania kapitałowego. 

Z uwagi na ryzyko wzrostu zadłużenia 

przedsiębiorstw związane z tą asymetrią 

należy koniecznie przewidzieć środki 

neutralizujące obecne mniej korzystne 

traktowanie finansowania kapitałowego. 

Aby zaradzić tej sytuacji, planuje się 

przyznanie podatnikom ulgi z tytułu 

wzrostu i inwestycji, w ramach której 

podwyższenie kapitału podatnika powinno 

podlegać odliczeniu od podstawy 

opodatkowania, po spełnieniu pewnych 

warunków. W związku z wprowadzeniem 

tej ulgi konieczna będzie ochrona systemu 

przed efektami kaskadowymi i wyłączenie 

w tym celu wartości podatkowej udziału 

podatnika w przedsiębiorstwach 

skreśla się 
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powiązanych. Kolejnym wymaganym 

działaniem jest ustanowienie reguł 

przeciwdziałających unikaniu 

opodatkowania, które zapewnią właściwą 

odporność temu systemowi. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Aby zapobiec erozji bazy 

podatkowej jurysdykcji, w których 

obowiązują wyższe stawki podatkowe, 

wskutek przenoszenia zysków do państw 

oferujących niższe stawki za pomocą 

zawyżonych cen transferowych, transakcje 

między podatnikiem a jego 

przedsiębiorstwem powiązanym lub 

przedsiębiorstwami powiązanymi powinny 

podlegać korekcie cen zgodnie z zasadą 

ceny rynkowej stanowiącej powszechnie 

stosowane kryterium. 

(14) Aby zapobiec erozji bazy 

podatkowej jurysdykcji, w których 

obowiązują wyższe stawki podatkowe, 

wskutek przenoszenia zysków do państw 

oferujących niższe stawki za pomocą 

zawyżonych cen transferowych, transakcje 

między podatnikiem a jego 

przedsiębiorstwem powiązanym lub 

przedsiębiorstwami powiązanymi powinny 

podlegać korekcie cen zgodnie z zasadą 

ceny rynkowej stanowiącej powszechnie 

stosowane kryterium. W rezultacie można 

byłoby wyeliminować luki między 

krajowymi systemami podatkowymi – w 

szczególności w odniesieniu do cen 

transferowych, które odpowiadają za 

około 70 % wszystkich przypadków 

przenoszenia zysków w Unii – co 

stanowiłoby duży krok w kierunku 

sprawiedliwego, skutecznego i 

przejrzystego systemu podatkowego. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Ponieważ celów niniejszej 

dyrektywy, to jest poprawy 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie międzynarodowym 

praktykom unikania opodatkowania i 

(21) Ponieważ celów niniejszej 

dyrektywy, to jest poprawy 

funkcjonowania rynku wewnętrznego 

poprzez zapobieganie międzynarodowym 

praktykom unikania opodatkowania i 
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ułatwienia przedsiębiorstwom prowadzenia 

działalności transgranicznej na terenie 

Unii, nie można w wystarczającym stopniu 

osiągnąć w drodze niejednolitych działań 

podejmowanych indywidualnie przez 

państwa członkowskie, ponieważ do ich 

osiągnięcia konieczne są działania 

skoordynowane, a z uwagi na fakt, że 

dyrektywa dotyczy niedoskonałości rynku 

wewnętrznego wynikających ze 

współistnienia różnych krajowych 

systemów podatku od osób prawnych, 

które mają wpływ na rynek wewnętrzny i 

zniechęcają do działalności 

transgranicznej, możliwe jest lepsze 

osiągnięcie tych celów na poziomie Unii, 

Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tych celów, zwłaszcza w świetle faktu, że 

jej zakres obowiązkowego stosowania jest 

ograniczony do grup przekraczających 

określony próg wielkości. 

ułatwienia przedsiębiorstwom prowadzenia 

działalności transgranicznej na terenie 

Unii, nie można w wystarczającym stopniu 

osiągnąć w drodze niejednolitych działań 

podejmowanych indywidualnie przez 

państwa członkowskie, ponieważ do ich 

osiągnięcia konieczne są działania 

skoordynowane, a z uwagi na fakt, że 

dyrektywa dotyczy niedoskonałości rynku 

wewnętrznego wynikających ze 

współistnienia różnych krajowych 

systemów podatku od osób prawnych, 

które mają wpływ na rynek wewnętrzny i 

zniechęcają do działalności 

transgranicznej, możliwe jest lepsze 

osiągnięcie tych celów na poziomie Unii, 

Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tych celów, zwłaszcza w świetle faktu, że 

jej zakres obowiązkowego stosowania jest 

ograniczony do grup przekraczających 

określony próg wielkości. Przewidywane 

środki nie wykraczają poza harmonizację 

podstawy opodatkowania osób prawnych, 

która stanowi warunek konieczny 

ograniczenia stwierdzonych przeszkód 

powodujących zakłócenia na rynku 

wewnętrznym. Ponadto takie podejście 

etapowe uprawnia państwa członkowskie 

do określania wysokości dochodów 

podatkowych potrzebnych im do 

osiągnięcia celów polityki budżetowej. 

Jednocześnie nie ma to wpływu na prawo 

państw członkowskich do ustalania 

wysokości własnych stawek podatku 

dochodowego. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1  



 

AD\1134617PL.docx 13/23 PE602.948v03-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszą dyrektywą ustanawia się 

system wspólnej podstawy opodatkowania 

niektórych przedsiębiorstw oraz przepisy 

dotyczące obliczania tej podstawy. 

1. Niniejszą dyrektywą ustanawia się 

system wspólnej podstawy opodatkowania 

niektórych przedsiębiorstw oraz przepisy 

dotyczące obliczania tej podstawy, w tym 

środki służące zwalczaniu unikania 

opodatkowania oraz przepisy dotyczące 

międzynarodowego wymiaru 

proponowanego systemu podatkowego. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przepisy niniejszej dyrektywy 

stosuje się do przedsiębiorstw utworzonych 

na podstawie prawa państwa 

członkowskiego, w tym stałych zakładów 

tych przedsiębiorstw w innych państwach 

członkowskich, spełniających wszystkie 

poniższe warunki: 

1. Przepisy niniejszej dyrektywy 

stosuje się do przedsiębiorstw utworzonych 

na podstawie prawa państwa 

członkowskiego, w tym stałych zakładówi 

zakładów cyfrowych  tych przedsiębiorstw 

w innych państwach członkowskich, 

spełniających wszystkie poniższe warunki: 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) przedsiębiorstwo wchodzi w skład 

skonsolidowanej grupy do celów 

rachunkowości finansowej, której 

skonsolidowane przychody przekroczyły 

750 000 000 EUR w roku obrotowym 

poprzedzającym dany rok obrotowy; 

c) przedsiębiorstwo wchodzi w skład 

skonsolidowanej grupy do celów 

rachunkowości finansowej, której 

skonsolidowane przychody przekroczyły 

40 000 000 EUR w roku obrotowym 

poprzedzającym dany rok obrotowy; 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 

przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 

prawa państwa trzeciego w odniesieniu do 

stałych zakładów tych przedsiębiorstw 

znajdujących się w co najmniej jednym 

państwie członkowskim, które to 

przedsiębiorstwa spełniają warunki 

określone w ust. 1 lit. b)–d). 

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 

przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 

prawa państwa trzeciego w odniesieniu do 

stałych zakładów tych przedsiębiorstw 

znajdujących się w co najmniej jednym 

państwie członkowskim oraz do 

przychodów wygenerowanych w co 

najmniej jednym państwie członkowskim, 

które to przedsiębiorstwa spełniają warunki 

określone w ust. 1 lit. b)–d).  

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Niniejszą dyrektywę stosuje się 

również do przedsiębiorstw utworzonych 

na podstawie prawa państwa trzeciego w 

odniesieniu do zakładów cyfrowych tych 

przedsiębiorstw, które to zakłady są 

wyraźnie ukierunkowane na 

konsumentów lub przedsiębiorstwa w 

jednym z państw członkowskich bądź 

uzyskują główne dochody z działalności w 

jednym z państw członkowskich, w 

przypadku gdy te przedsiębiorstwa 

spełniają warunki określone w ust. 1 lit. 

b)–d). Przy ustalaniu, czy zakład cyfrowy 

jest wyraźnie ukierunkowany na 

konsumentów lub przedsiębiorstwa w 

jednym z państw członkowskich, 

uwzględnia się – zgodnie z działaniem nr 

1 BEPS w ramach OECD – fizyczne 

miejsce pobytu konsumenta lub 

użytkownika oraz dostawcy oferowanych 

towarów i usług. Jeżeli nie można tego 

ustalić, bierze się pod uwagę to, czy zakład 
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cyfrowy prowadzi działalność w ramach 

domeny najwyższego poziomu państwa 

członkowskiego lub Unii bądź, w 

odniesieniu do działalności opartej na 

aplikacji mobilnej, czy zakład cyfrowy 

rozpowszechnia tę aplikację za 

pośrednictwem wyodrębnionego dla tego 

państwa członkowskiego obszaru 

platformy dystrybucji aplikacji mobilnych, 

albo czy działalność jest prowadzona za 

pośrednictwem domeny, w przypadku 

której na przykład użycie nazwy państwa 

członkowskiego, regionu lub miasta 

pozwala stwierdzić, że działalność zakładu 

cyfrowego jest ukierunkowana na 

konsumentów lub przedsiębiorstwa w 

jednym z państw członkowskich, bądź 

działalność podlega ogólnym warunkom 

mającym wyraźne zastosowanie do Unii 

lub jednego z państw członkowskich, bądź 

to, czy na stronie internetowej zakładu 

cyfrowego oferuje się miejsce na reklamy 

ukierunkowane specjalnie na 

konsumentów i przedsiębiorstwa w 

jednym z państw członkowskich. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – punkt 33 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 33a) „zakład cyfrowy” oznacza – 

zgodnie z wynikami działania nr 1 BEPS 

w ramach OECD – zakład, który jest 

wyraźnie ukierunkowany na 

konsumentów lub przedsiębiorstwa w 

jednym z państw członkowskich, przy 

czym uwzględnia się fizyczne miejsce 

pobytu konsumenta lub użytkownika oraz 

dostawcy oferowanych towarów i usług. 

Jeżeli nie można tego ustalić, bierze się 

pod uwagę to, czy zakład cyfrowy 

prowadzi działalność w ramach domeny 

najwyższego poziomu państwa 

członkowskiego lub Unii bądź, w 

odniesieniu do działalności opartej na 
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aplikacji mobilnej, czy zakład cyfrowy 

rozpowszechnia tę aplikację za 

pośrednictwem wyodrębnionego dla tego 

państwa członkowskiego obszaru 

platformy dystrybucji aplikacji mobilnych, 

albo czy działalność jest prowadzona za 

pośrednictwem domeny, w przypadku 

której na przykład użycie nazwy państwa 

członkowskiego, regionu lub miasta 

pozwala stwierdzić, że działalność zakładu 

cyfrowego jest ukierunkowana na 

konsumentów lub przedsiębiorstwa w 

jednym z państw członkowskich, bądź 

działalność podlega ogólnym warunkom 

mającym wyraźne zastosowanie do Unii 

lub jednego z państw członkowskich, bądź 

to, czy na stronie internetowej zakładu 

cyfrowego oferuje się miejsce na reklamy 

ukierunkowane specjalnie na 

konsumentów i przedsiębiorstwa w 

jednym z państw członkowskich. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – punkt 33 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 33b) „efektywna stawka podatku od 

osób prawnych” oznacza stawkę podatku 

od osób prawnych uiszczaną od ujętych w 

sprawozdaniu finansowym 

przedsiębiorstwa dochodów i zysków. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Uznaje się, że podatnik posiada 

stały zakład w państwie członkowskim 

innym niż państwo członkowskie, w 

którym jest on rezydentem do celów 

1. Uznaje się, że podatnik posiada 

stały zakład w państwie członkowskim 

innym niż państwo członkowskie, w 

którym jest on rezydentem do celów 
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podatkowych, gdy posiada on w tym 

innym państwie członkowskim stałe 

miejsce prowadzenia działalności, przez 

które – całkowicie lub częściowo – 

prowadzi działalność gospodarczą, w tym 

w szczególności: 

podatkowych, gdy posiada on w tym 

innym państwie członkowskim stałe lub 

wirtualne miejsce prowadzenia 

działalności, przez które – całkowicie lub 

częściowo – prowadzi działalność 

gospodarczą, w tym w szczególności: 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) zakład cyfrowy. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Oprócz kwot podlegających 

odliczeniu jako koszty badań i rozwoju 

zgodnie z ust. 2, podatnik może również 

dodatkowo odliczyć, za każdy rok 

podatkowy, 50 % takich kosztów, z 

wyjątkiem kosztów dotyczących 

ruchomych rzeczowych aktywów trwałych, 

poniesionych w ciągu danego roku. Jeżeli 

koszty badań i rozwoju przekraczają kwotę 

20 000 000 EUR, podatnik może odliczyć 

25 % nadwyżki. 

skreśla się 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 

pierwszego podatnik może dodatkowo 

odliczyć 100 % kosztów badań i rozwoju 

do kwoty 20 000 000 EUR, jeśli spełnia on 

wszystkie poniższe warunki: 

 

a) jest przedsiębiorstwem 

nienotowanym na rynku regulowanym, 

zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a 

jego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 000 000 
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EUR; 

b) nie figuruje w rejestrze 

przedsiębiorców dłużej niż pięć lat. Jeżeli 

podatnik nie podlega obowiązkowi wpisu 

do rejestru przedsiębiorców, okres pięciu 

lat może rozpocząć bieg w chwili, gdy 

przedsiębiorstwo zaczyna prowadzić 

działalność gospodarczą albo zaczyna 

podlegać opodatkowaniu z tytułu jej 

prowadzenia; 

 

c) nie powstał w drodze połączenia;  

d) nie ma żadnych przedsiębiorstw 

powiązanych. 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10a 

 Zakaz stosowania odliczeń 

 Odliczenia są zakazane, jeżeli 

spowodowałyby obniżenie efektywnej 

stawki podatku od osób prawnych od 

przychodów pomniejszonych o przychody 

zwolnione z opodatkowania do poziomu 

poniżej 20 %. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się  
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera j a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ja) wydatki na rzecz beneficjentów 

mających siedzibę w państwach 

figurujących w unijnym wykazie 

jurysdykcji niechętnych współpracy do 

celów podatkowych (również zwanych 

rajami podatkowymi)1a; 

 ______________ 

 1a Obecnie opracowywany przez Radę 

unijny wykaz jurysdykcji niechętnych 

współpracy do celów podatkowych: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-14166-2016-INIT/pl/pdf 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 42 – ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Nie dokonuje się dodatkowych 

odliczeń strat, o których mowa w ust. 1, w 

odniesieniu do strat podniesionych po 

dniu 31 grudnia 2020 r. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 59 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W sytuacji gdy podmiot lub stały 

zakład jest traktowany jako kontrolowane 

przedsiębiorstwo zagraniczne na mocy ust. 

1, niepodzielony dochód podmiotu lub 

2. W sytuacji gdy podmiot lub stały 

zakład jest traktowany jako kontrolowane 

przedsiębiorstwo zagraniczne na mocy ust. 

1, niepodzielony dochód podmiotu lub 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pl/pdf
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stałego zakładu podlega opodatkowaniu w 

zakresie, w jakim pochodzi z 

następujących kategorii: 

stałego zakładu podlega opodatkowaniu w 

zakresie. 

a) odsetki lub inne dochody 

generowane przez aktywa finansowe; 

 

b) opłaty licencyjne lub inne dochody 

wygenerowane przez własność 

intelektualną; 

 

c) dywidendy i dochody ze zbycia 

udziałów (akcji); 

 

d) dochody z leasingu finansowego;  

e) dochody z działalności 

ubezpieczeniowej, bankowej oraz innej 

działalności finansowej; 

 

f) dochody od przedsiębiorstw, które 

czerpią zyski z transakcji zakupu i 

sprzedaży towarów i usług dokonywanych 

z przedsiębiorstwami powiązanymi i które 

nie wytwarzają wartości dodanej pod 

względem ekonomicznym lub wartość ta 

jest znikoma. 

 

Akapitu pierwszego nie stosuje się w 

odniesieniu do kontrolowanego 

przedsiębiorstwa zagranicznego, będącego 

rezydentem lub znajdującego się w 

państwie członkowskim lub w państwie 

trzecim będącym stroną porozumienia 

EOG, jeśli to kontrolowane 

przedsiębiorstwo zagraniczne zostało 

ustanowione z uzasadnionych powodów 

handlowych odzwierciedlających 

rzeczywistość gospodarczą. Do celów 

niniejszego artykułu działalność 

kontrolowanego przedsiębiorstwa 

zagranicznego odzwierciedla 

rzeczywistość gospodarczą w zakresie, w 

jakim działalność ta jest wspomagana 

odpowiednim personelem, wyposażeniem, 

aktywami i pomieszczeniami. 

Akapitu pierwszego nie stosuje się w 

odniesieniu do kontrolowanego 

przedsiębiorstwa zagranicznego, będącego 

rezydentem lub znajdującego się w 

państwie członkowskim lub w państwie 

trzecim będącym stroną porozumienia 

EOG, jeśli to kontrolowane 

przedsiębiorstwo zagraniczne zostało 

ustanowione z uzasadnionych powodów 

handlowych odzwierciedlających 

rzeczywistość gospodarczą. Do celów 

niniejszego artykułu działalność 

kontrolowanego przedsiębiorstwa 

zagranicznego odzwierciedla 

rzeczywistość gospodarczą w zakresie, w 

jakim działalność ta jest wspomagana 

odpowiednim personelem, wyposażeniem, 

aktywami i pomieszczeniami. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedsiębiorstwa finansowe nie są 

traktowane jako kontrolowane 

przedsiębiorstwa zagraniczne na mocy ust. 

1, jeżeli nie więcej niż jedna trzecia 

dochodu uzyskanego przez ten podmiot lub 

stały zakład, objętego zakresem kategorii 

ujętych w ust. 2 lit. a)–f), pochodzi z 

transakcji z danym podatnikiem lub jego 

przedsiębiorstwami powiązanymi. 

Przedsiębiorstwa finansowe nie są 

traktowane jako kontrolowane 

przedsiębiorstwa zagraniczne na mocy ust. 

1, jeżeli nie więcej niż jedna trzecia 

dochodu uzyskanego przez ten podmiot, 

stały zakład lub zakład cyfrowy, objętego 

zakresem kategorii ujętych w ust. 2 lit. a)–

f), pochodzi z transakcji z danym 

podatnikiem lub jego przedsiębiorstwami 

powiązanymi. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 69 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Po upływie pięciu lat od daty wejścia 

niniejszej dyrektywy w życie Komisja 

dokonuje przeglądu jej stosowania i składa 

Radzie sprawozdanie dotyczące jej 

funkcjonowania. 

Po upływie pięciu lat od daty wejścia 

niniejszej dyrektywy w życie Komisja 

dokonuje przeglądu jej stosowania i składa 

Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 

sprawozdanie dotyczące jej 

funkcjonowania. 
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