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Poprawka  47 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla, że zgodnie z unijną 

dyrektywą w sprawie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy2 „przestępstwa 

podatkowe” odnoszące się do podatków 

bezpośrednich i pośrednich objęte są 

szeroką definicją „działalności 

przestępczej” i są uznawane za 

przestępstwa źródłowe w stosunku do 

prania pieniędzy; przypomina, że zarówno 

instytucje kredytowe i finansowe, jak i 

doradcy podatkowi, księgowi i prawnicy 

uważani są za „podmioty zobowiązane” 

na mocy dyrektywy w sprawie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i w 

związku z tym są zobowiązani do 

przestrzegania szeregu obowiązków w 

zakresie zapobiegania, wykrywania i 

zgłaszania działań związanych z praniem 

pieniędzy; 

_______________________ 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 

r. w sprawie zapobiegania 

wykorzystywaniu systemu finansowego do 

prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

648/2012 i uchylająca dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 

2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, 
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Poprawka  48 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 3a. zwraca się do europejskich 

organów nadzoru o rozważenie 

wprowadzenia zakazu stosowania 

instrumentów finansowych, działalności 

lub praktyk o charakterze podatkowym, w 

szczególności arbitrażu dywidendowego, 

jeżeli podmioty, które to czynią, nie 

udowodnią, że te złożone uregulowania 

finansowe mają rzeczywisty cel 

gospodarczy i nie są wykorzystywane 

wyłącznie do unikania opodatkowania; 

Or. en 
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Poprawka  49 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 3b. wzywa do udzielenia krajowym i 

europejskim organom nadzoru 

upoważnienia do zbadania praktyk 

unikania opodatkowania, ponieważ mogą 

one stanowić zagrożenie dla integralności 

rynku wewnętrznego; 

Or. en 
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Poprawka  50 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że te nowe doniesienia 

wydają się wskazywać na możliwe braki w 

obecnych systemach wymiany informacji i 

współpracy między organami państw 

członkowskich; wzywa państwa 

członkowskie do skutecznego prowadzenia 

obowiązkowej automatycznej wymiany 

informacji w dziedzinie opodatkowania; 

4. podkreśla, że te nowe doniesienia 

wydają się wskazywać na ewentualne 

braki w krajowych przepisach 

podatkowych i obecnych systemach 

wymiany informacji i współpracy między 

organami państw członkowskich; wzywa 

państwa członkowskie do skutecznego 

prowadzenia obowiązkowej automatycznej 

wymiany informacji w dziedzinie 

opodatkowania; 

Or. en 
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Poprawka  51 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4a. apeluje o usprawnienie wymiany 

informacji na szczeblu organów 

podatkowych, aby zapobiegać problemom 

z poufnością informacji podatkowych, 

zaobserwowanym w niektórych państwach 

członkowskich; 

Or. en 
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Poprawka  52 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5a. apeluje również do właściwych 

organów krajowych o wszczęcie w 

stosownych przypadkach śledztwa, 

zastosowanie instrumentów prawnych w 

celu zamrożenia podejrzanych aktywów, 

objęcie postępowaniem zarządów, które 

mogą być zamieszane w aferę, a także o 

nałożenie odpowiednich i odstraszających 

sankcji na podmioty zamieszane w aferę; 

jest zdania, że zarówno sprawcy 

przestępstw, jak i podmioty umożliwiające 

popełnienie przestępstwa, do których 

zaliczają się nie tylko doradcy podatkowi, 

ale również prawnicy, księgowi i banki, 

powinni zostać postawieni przed sądem; 

podkreśla, że należy pilnie skończyć z 

bezkarnością „białych kołnierzyków” i 

zapewnić lepsze egzekwowanie przepisów 

finansowych; 

Or. en 



 

AM\1170537PL.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 53 

Poprawka  53 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5b. apeluje do UE i organów państw 

członkowskich o zbadanie roli funduszy 

ubezpieczeniowych i organów nadzoru 

ubezpieczeniowego w przedmiotowej 

aferze; 

Or. en 
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Poprawka  54 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. wzywa krajowe organy podatkowe, 

by w pełni wykorzystały potencjał DAC6 

w zakresie obowiązkowej automatycznej 

wymiany informacji w dziedzinie 

opodatkowania w odniesieniu do 

podlegających zgłoszeniu uzgodnień 

transgranicznych; wzywa ponadto do 

wzmocnienia DAC6 w celu wprowadzenia 

wymogu obowiązkowego ujawniania 

systemów arbitrażu dywidendowego, w 

tym przyznawania zwrotów podatku od 

dywidendy i zysków kapitałowych; 

6. wzywa krajowe organy podatkowe, 

by w pełni wykorzystały potencjał DAC6 

w zakresie obowiązkowej automatycznej 

wymiany informacji w dziedzinie 

opodatkowania w odniesieniu do 

podlegających zgłoszeniu uzgodnień 

transgranicznych, co obejmuje również 

wykorzystanie wniosków grupowych; 

wzywa ponadto do wzmocnienia DAC6 w 

celu wprowadzenia wymogu 

obowiązkowego ujawniania systemów 

arbitrażu dywidendowego i wszystkich 

informacji o zyskach kapitałowych, w tym 

przyznawania zwrotów podatku od 

dywidendy i zysków kapitałowych; 

Or. en 
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Poprawka  55 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 8a. zauważa, że w ramach walki z 

praktyką arbitrażu dywidendowego Senat 

Francji zgłosił poprawkę do projektu 

ustawy budżetowej, która umożliwiałaby 

zatrzymanie 30% wartości transakcji na 

rzecz zagranicznego beneficjenta i zwrot a 

posteriori, jeżeli udowodni on, że jest 

ostatecznym rzeczywistym właścicielem; 

wzywa europejskich prawodawców do 

oceny możliwości wdrożenia tego środka 

na szczeblu UE; 

Or. en 
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Poprawka  56 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 9a. apeluje do Komisji o 

natychmiastowe podjęcie prac nad 

wnioskiem w sprawie europejskiej policji 

finansowej w ramach Europolu przy 

zagwarantowaniu mu samodzielności 

dochodzeniowej, a także nad europejskimi 

ramami dotyczącymi transgranicznych 

dochodzeń w sprawach podatkowych; 

Or. en 

 

 


