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Poprawka  64 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

Motyw E a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że w 2016 r. 

ujawniono, że duńskie organy podatkowe 

nie zareagowały na liczne ostrzeżenia, iż 

przedsiębiorstwa zagraniczne nadużywały 

duńskich przepisów podatkowych i 

fałszowały dokumenty, aby bezprawnie 

ubiegać się o zwrot podatku od dywidendy, 

który według szacunków kosztował 

duńską administrację podatkową ponad 

1,5 mld EUR1; 

__________________________ 

1 Europejska Sieć ds. Zadłużenia i Rozwoju, Tax 

Games - the Race to the Bottom [Gierki podatkowe 

– wyścig do dna]: https://eurodad.org/tax-games-

2017 

Or. en 
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Poprawka  65 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

Motyw E b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Eb. mając na uwadze, że według 

doniesień rząd niemiecki był świadomy 

tego rodzaju nieuczciwych praktyk 

podatkowych już od kilku lat, jednak 

dopiero w 2015 r. poinformował o nich 

inne państwa członkowskie; mając na 

uwadze, że niemieckie Ministerstwo 

Finansów poinformowało, iż wiedziało o 

418 różnych przypadkach oszustw 

podatkowych cum-ex na łączną kwotę 5,7 

mld EUR; 

Or. en 



 

AM\1170540PL.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 66 

Poprawka  66 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

Motyw H a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że – jak 

wykazano w tym przypadku i wielu innych 

– wpływ lobby biznesowego jest głęboko 

zakorzeniony w instytucjach krajowych i 

europejskich, grupy doradcze doradzające 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu są 

zdominowane przez przedstawicieli 

sektora bankowego2, a największe biura 

rachunkowe uczestniczą w procesie 

kształtowania polityki UE3; 

_______________________ 

2 Haar, Kenneth, Open door for forces of finance 

at the ECB [Otwarte drzwi dla sił finansowych w 

EBC], Corporate Europe Observatory, październik 

2017 r.: 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attac

hments/open_door_for_forces_of_finance_report.

pdf 

3 Accounting for influence: how the Big Four are 

embedded in EU policy-making on tax avoidance 

[Rachunkowość z myślą o wpływie – zakorzenienie 

wielkiej czwórki w procesie kształtowania polityki 

UE dotyczącej unikania opodatkowania], 

Corporate Europe Observatory, lipiec 2018 r.: 

https://corporateeurope.org/power-

lobbies/2018/07/accounting-influence 

Or. en 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
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Poprawka  67 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

Motyw H b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Hb. mając na uwadze, że w centrum 

afery znajdują się spółki celowe, gdyż 

bankierzy inwestycyjni i fundusze 

hedgingowe ustanawiali spółki celowe, 

które następnie handlowcy sprzedawali 

inwestorom, a banki udzielały pożyczek, 

mnożąc w ten sposób wolumen transakcji 

nawet 20 razy; 

Or. en 
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Poprawka  68 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

Motyw M a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że w grudniu 

2017 r. Komisja przedstawiła nowe 

wytyczne w sprawie podatków u źródła w 

celu uproszczenia procedur dla 

inwestorów transgranicznych w UE, 

zachęcając państwa członkowskie do 

przyjęcia systemów ulg u źródła od 

podatków u źródła; mając na uwadze, że 

ten nowy kodeks postępowania w sprawie 

podatku u źródła, w którym ledwie 

wspomina się o ryzyku nadużyć i sugeruje, 

że należy rozwiązać ten problem za 

pomocą systemów informatycznych lub 

ulg u źródła, przyspiesza procesy krajowe 

w zakresie zatwierdzania wniosków o 

zwrot podatków u źródła; 

Or. en 
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Poprawka  69 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

Motyw M b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Mb. mając na uwadze, że Komisja 

podkreśla, iż nowy kodeks postępowania w 

sprawie podatku u źródła wyeliminowałby 

ryzyko nieuczciwych zachowań, takich jak 

podwójne wnioski o zwrot i 

nieuzasadnione roszczenia o zwrot 

podatku lub wnioski o przyznanie ulgi; 

mając jednocześnie na uwadze, że w 

kontekście afery cum-ex oczywiste wydaje 

się, że bez dalszych wyjaśnień na temat 

tego, w jaki sposób administracje 

podatkowe mogą pociągnąć pośredników 

do odpowiedzialności za ich działania, 

zachęta do korzystania z ulgi u źródła 

zwiększy ryzyko podwójnego 

nieopodatkowania lub opodatkowania 

zerowego; 

Or. en 
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Poprawka  70 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 pieniędzy4 „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; 

________________________ 

4 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, 

s. 73). 

Or. en 
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Poprawka  71 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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  72 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 3b. wzywa do udzielenia krajowym i 

europejskim organom nadzoru 

upoważnienia do zbadania praktyk 

unikania opodatkowania, ponieważ 

stanowią one zagrożenie dla stabilności 

finansowej i integralności rynku 

wewnętrznego; 

Or. en 
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Poprawka  73 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 możliwe braki w 

krajowych przepisach podatkowych i w 

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  74 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 włączenie do zaleceń dla 

poszczególnych krajów w ramach 

europejskiego semestru rozdziału 

dotyczącego wysiłków legislacyjnych 

państw członkowskich zmierzających do 

złagodzenia negatywnych skutków praktyk 

arbitrażu dywidendowego oraz luk w 

systemach podatkowych; 

Or. en 

 

 


