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Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania: odroczenie 
niektórych terminów ze względu na pandemię COVID-19 *
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w 
celu zaspokojenia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i 
wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania ze względu na pandemię COVID-19 
(COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0197),

– uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy 
których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0134/2020),

– uwzględniając art. 82 i 163 Regulaminu,

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom narodowym.



Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby określić długość okresu 
odroczenia, należy pamiętać, że środek ten 
ma na celu zaradzenie wyjątkowej sytuacji 
i że nie powinien on zakłócać ustalonej 
struktury i funkcjonowania dyrektywy 
2011/16/UE. W związku z tym należy 
ograniczyć długość okresu odroczenia, tak 
aby była ona proporcjonalna do 
spowodowanych pandemią COVID-19 
trudności w przekazywaniu i wymianie 
informacji.

(5) Aby określić długość okresu 
odroczenia, należy pamiętać, że środek ten 
ma na celu zaradzenie sytuacji wyjątkowej. 
Nie powinien osłabiać unijnej polityki w 
dziedzinie walki z uchylaniem się od 
opodatkowania, unikaniem 
opodatkowania i agresywnym 
planowaniem podatkowym w drodze 
wymiany informacji między 
administracjami podatkowymi i dlatego 
nie powinien zakłócać ustalonej struktury 
i funkcjonowania dyrektywy 2011/16/UE. 
W związku z tym należy ograniczyć 
długość okresu odroczenia, tak aby była 
ona proporcjonalna do spowodowanych 
pandemią COVID-19 trudności 
w przekazywaniu i wymianie informacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ze względu na panującą obecnie 
niepewność co do dalszego rozwoju 
pandemii COVID-19 korzystne byłoby 
również zapewnienie możliwości jednego 
ponownego przedłużenia okresu 
odroczenia terminów przekazywania 
i wymiany informacji. Byłoby to 
konieczne, jeżeli w trakcie części okresu 
odroczenia lub w całym tym okresie 
utrzymywałyby się wyjątkowe okoliczności 
w postaci poważnych zagrożeń zdrowia 
publicznego spowodowanych pandemią 
COVID-19, a państwa członkowskie 
musiałyby wprowadzić nowe albo 
utrzymać istniejące środki izolacji. Takie 
przedłużenie nie powinno zakłócać 
ustalonej struktury i funkcjonowania 
dyrektywy Rady 2011/16/UE. Powinno 

skreśla się



ono być ograniczone w czasie, a jego 
długość – z góry ustalona, 
proporcjonalnie do praktycznych 
trudności spowodowanych tymczasowymi 
środkami izolacji. Przedłużenie to nie 
powinno wpływać na istotne elementy 
obowiązku raportowania i wymiany 
informacji na mocy tej dyrektywy. 
Powinno ono polegać wyłącznie na 
przedłużeniu okresu odroczenia terminu 
spełnienia tego obowiązku, jednocześnie 
gwarantując, że przekazane zostaną 
wszystkie informacje.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 27b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27b
Przedłużenie okresu odroczenia

skreśla się

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego, zgodnie z art. 27c, 
w celu przedłużenia okresu odroczenia 
terminów przekazywania i wymiany 
informacji, o których mowa w art. 8ab 
ust. 12 i 18 oraz w art. 27a, 
o maksymalnie trzy dodatkowe miesiące.
Komisja może przyjąć akt delegowany, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
wyłącznie wówczas, gdy w trakcie części 
okresu odroczenia lub w całym tym 
okresie utrzymują wyjątkowe okoliczności 
w postaci poważnych zagrożeń zdrowia 
publicznego spowodowane pandemią 
COVID-19, a państwa członkowskie 
muszą wprowadzić środki izolacji.

Poprawka 5



Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 27c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27c
Wykonywanie przekazanych uprawnień

skreśla się

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktu delegowanego, o którym 
mowa w art. 27b, podlega warunkom 
określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktu 
delegowanego, o którym mowa w art. 27b, 
powierza się Komisji wyłącznie na okres 
odroczenia terminów przekazywania 
i wymiany informacji, o których mowa 
w art. 8ab ust. 12 i 18 oraz w art. 27a.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 27b, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie narusza 
ona ważności już obowiązującego aktu 
delegowanego.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
Radę. Przekazując akt delegowany 
Radzie, podaje się powody zastosowania 
trybu pilnego.

6. Akt delegowany przyjęty w trybie 
art. 27b wchodzi w życie niezwłocznie i ma 



zastosowanie, dopóki Rada nie wyrazi 
wobec niego sprzeciwu. Rada może 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu pięciu dni 
roboczych od daty powiadomienia o tym 
akcie. W takim przypadku Komisja uchyla 
akt natychmiast po powiadomieniu jej 
przez Radę o decyzji o sprzeciwie.

7. Komisja informuje Parlament 
Europejski o przyjęciu aktu 
delegowanego, o wszelkich sprzeciwach 
wobec niego oraz o odwołaniu 
przekazanych uprawnień przez Radę.


