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AAKTUALNOŚCIKTUALNOŚCI  EEUROPEUROPE  DDIRECTIRECT  --  BBYDGOSZCZYDGOSZCZ  
Ferie z Europą za pan brat 
Ferie zimowe w Bydgoszczy już za nami. Dzieci spędzające je w Wyższej Szkole Gospodarki wyko-
rzystały ten czas aktywnie i kreatywnie. Nie zabrakło oczywiście europejskich atrakcji przygotowa-
nych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz. Razem z  Syriusz em poznawali-
śmy Unię Europejską i jej państwa członkowskie, śpiewaliśmy "Odę do radości", próbowaliśmy szczę-
ścia w quizie z Europejskim Kołem Fortuny, a dla ocieplenia zimowej aury uczyliśmy się... hiszpań-
skiego! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną naukę i zabawę. 

Dołącz do Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego 
⇒ Młodzieżowy - pełen energii, pomysłów, swobodny, kreatywny 
⇒ Parlament - otwarty na dyskusję, równorzędny, gwarantujący wolność słowa 
⇒ Europejski - przekraczający granice, wielokulturowy, ciekawy świata 

Czym się zajmujemy?  
• przygotowujemy zajęcia i warsztaty poświęcone tematyce europejskiej, wolontariatowi i mobilności,  

• urządzamy spotkania z europosłami, osobami pracującymi w instytucjach europejskich, beneficjen-
tami środków unijnych, 

• organizujemy własne projekty skierowane do młodzieży,  

• stwarzamy możliwość uzyskania cennego doświadczenia w realizacji projektów, organizacji wyda-
rzeń, pracy w grupie i autoprezentacji, 

• angażujemy się w działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz. 

Termin najbliższego spotkania: 8.02.2016 r. (16:30) 

Więcej informacji: www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/mpe 
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UE chce coraz  walczyć z agre-

sywnymi praktykami podatko-

wymi dużych przedsiębiorstw. 

Potrzebne są nowe zasady, aby 

dostosować przepisy podatko-

we we wszystkich 28 pań-

stwach członkowskich.  

Komisja Europejska przedstawiła 

w związku z tym projekty mające 

umożliwić skoordynowane działa-

nia UE wobec firm uchylających 

się od podatków. Działania te 

będą się opierać na normach 

OECD opracowanych jesienią 

ubiegłego roku. 

W zaproponowanym pakiecie 

środków Komisja wzywa państwa 

członkowskie do przyjęcia bar-

dziej zdecydowanego i spójnego 

stanowiska wobec przedsię-

biorstw, które próbują uchylać się 

od uczciwego płacenia podatków. 

Apeluje też o wdrożenie norm 

międzynarodowych służących 

ograniczeniu erozji bazy podatko-

wej i przenoszenia zysków. 

Na kształt nowych przepisów 
składają się następujące ele-
menty: 

• prawnie wiążące środki służące 

blokowaniu metod najczę-
ściej używanych przez przed-
siębiorstwa, aby unikać płace-

nia podatków; 

• zalecenie dla państw członkow-

skich dotyczące sposobów 
przeciwdziałania nadużyciom 
postanowień konwencji po-
datkowych; 

• wniosek dotyczący wymiany 
informacji przez państwa 
członkowskie na temat mię-

dzynarodowych korporacji pro-

wadzących działalność w UE; 

• dziania na rzecz dobrego za-
rządzania w kwestiach podat-
kowych na szczeblu międzyna-

rodowym; 

• nowa procedura UE dotycząca 

sporządzania wykazu państw 
trzecich, które nie przestrze-
gają zasad w tym zakresie. 

Zadaniem wszystkich tych środ-

ków jest utrudnienie agresywnego 

planowania podatkowego, zwięk-

szenie przejrzystości działań 

państw członkowskich i zapewnie-

nie sprawiedliwych warunków 

konkurencji wszystkim przedsię-

biorcom działającym na jednoli-

tym rynku. 

Pierre Moscovici, komisarz ds. 

gospodarczych i finansowych, 

podatków i ceł, powiedział: 

„Unikanie opodatkowania po-
woduje, że co roku tracimy 
miliardy euro. Pieniądze te 
można by przeznaczyć na infra-
strukturę publiczną, taką jak 
szkoły czy szpitale, lub też 
zwiększyć za ich pomocą liczbę 
miejsc pracy i przyspieszyć 
wzrost gospodarczy. W rezulta-

cie obywatele i przedsiębiorstwa, 

które wywiązują się ze swych 

obowiązków, płacą wyższe podat-

ki. To sytuacja nie do zaakcepto-

wania. Dlatego podejmujemy 

działania, by rozwiązać ten pro-

blem. Czynimy dziś istotny krok w 

kierunku zapewnienia równych 

szans wszystkim przedsiębiorcom 

oraz zapewnienia sprawiedliwego 

i skutecznego systemu podatko-

wego wszystkim Europejczykom”. 

Kluczowe działania 

Zaproponowany pakiet opiera się 

na trzech głównych obszarach 

prac Komisji na rzecz sprawie-

dliwszego opodatkowania:  

1) Zapewnienie efektywnego 
opodatkowania w UE 

Zgodnie z podstawową zasadą 

opodatkowania osób prawnych, 

przedsiębiorstwa powinny płacić 

podatki w miejscu, w którym uzy-

skują dochód. Pakiet przewiduje 

konkretne wnioski legislacyjne 

mające pomóc państwom człon-

kowskim w dopilnowaniu, by tak 

właśnie było. Zaproponowany 

został projekt dyrektywy mającej 

na celu zapobieganie unikaniu 

podatków i przewidującej prawnie 

wiążące środki, by zwalczać naj-

częściej stosowane sposoby ich 

unikania. W swoim zaleceniu 

dotyczącym konwencji podatko-

wych Komisja zawarła wskazówki 

dla państw członkowskich na 

temat najskuteczniejszych i zgod-

nych z prawem UE sposobów 

ochrony postanowień tych kon-

wencji przed nadużyciami.  

2) Zwiększenie przejrzystości 
podatkowej 

Przejrzystość jest konieczna, aby 

można było skutecznie wykrywać 

agresywne planowanie podatko-

we dużych przedsiębiorstw oraz 

zapewnić uczciwą konkurencję 

podatkową. Przyjęty dziś pakiet 

ma na celu zwiększenie przejrzy-

stości w zakresie opodatkowania 

przedsiębiorstw dzięki rewizji 

dyrektywy w sprawie współpracy 

administracyjnej. Zgodnie z pro-

ponowanymi przepisami organy 

krajowe będą wymieniać informa-

cje podatkowe dotyczące działal-

ności przedsiębiorstw wielonaro-

dowych w poszczególnych kra-

jach. W związku z tym wszystkie 

państwa członkowskie będą miały 

kluczowe informacje umożliwiają-

ce określenie ryzyka unikania 

opodatkowania i lepsze ukierun-

kowanie kontroli skarbowych. 

Komisja bada również kwestię 

publicznej sprawozdawczości w 

poszczególnych krajach. Trwają 

prace nad oceną skutków odno-

śnego uregulowania. Wniosek w 

tej sprawie ma zostać przedsta-

wiony wczesną wiosną.  

Duże przedsiębiorstwa zapłacą  podatki  w państwach UE 
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3) Zapewnienie równych szans 

Unikanie opodatkowania i szkodli-

wa konkurencja podatkowa to 

problemy o wymiarze globalnym. 

Aby skutecznie im zapobiegać, 

działania muszą wykraczać poza 

granice UE. Staraniom państw 

członkowskich na rzecz wprowa-

dzenia nowych globalnych norm 

dotyczących przejrzystości podat-

kowej oraz uczciwej konkurencji 

podatkowej muszą towarzyszyć 

wysiłki partnerów UE, idących za 

jej przykładem. Kraje rozwijające 

się również powinny zostać włą-

czone do międzynarodowej sieci 

dobrego zarządzania w kwestiach 

podatkowych, by móc odnieść 

korzyści z globalnej walki z unika-

niem opodatkowania. Przedsta-

wiony pakiet zawiera komunikat w 

sprawie strategii zewnętrznej na 

rzecz efektywnego opodatkowa-

nia. Jego celem jest zacieśnienie 

współpracy z partnerami między-

narodowymi w zakresie zwalcza-

nia unikania opodatkowania, 

wzmocnienie unijnych środków 

promujących sprawiedliwe opo-

datkowanie na świecie w oparciu 

o normy międzynarodowe oraz 

wypracowanie wspólnego podej-

ścia do zewnętrznych zagrożeń 

związanych z unikaniem opodat-

kowania. Przyczyni się to również 

do zapewnienia sprawiedliwych i 

równych warunków działania dla 

wszystkich przedsiębiorców i 

państw.   

Pakiet zawiera wyjaśnia także 

argumenty polityczne i gospodar-

cze przemawiające za przyjęciem 

poszczególnych środków oraz 

szersze plany Komisji związane 

ze zwalczaniem omawianego 

zjawiska. Pakietowi towarzyszy 

nowe badanie na temat agresyw-

nego planowania podatkowego, w 

którym przeanalizowano główne 

kanały wykorzystywane przez 

przedsiębiorstwa, by nie płacić 

podatków.  

Kontekst 

Proponowany pakiet odzwiercie-

dla stosowane obecnie na świecie 

podejście polityczne i gospo-
darcze do opodatkowania osób 
prawnych. W październiku ubie-

głego roku kraje OECD uzgodniły 

środki służące ograniczeniu erozji 

bazy podatkowej i przenoszenia 

zysków (BEPS). Parlament Euro-

pejski przedstawił natomiast zale-

cenia dotyczące unikania opodat-

kowania przez przedsiębiorstwa. 

Prezentując wspomniany pakiet 

środków Komisja Europejska 

wypełnia daną obietnicę dotyczą-

cą przedstawienia kompleksowe-

go planu działań w celu zaradze-

nia problemowi unikania opodat-

kowania przez przedsiębiorstwa, 

zapewnienia sprawiedliwszego 

jednolitego rynku i promowania 

wzrostu gospodarczego, zatrud-

nienia i inwestycji w Europie. 

Główne inicjatywy podjęte 

przez Komisję w 2015 r. w 

celu zwiększenia przejrzy-

stości podatkowej i przepro-

wadzenia reformy opodatko-

wania osób prawnych już 

przynoszą wyniki. Po pierw-

sze państwa członkowskie 

uzgodniły wniosek dotyczą-

cy przejrzystości w zakresie 

interpretacji indywidualnych 

prawa podatkowego w ciągu 

zaledwie siedmiu miesięcy. 

Po drugie natomiast podjęto 

szereg ważnych reform do-

tyczących podatku od osób 

prawnych. Komisja będzie 

kontynuować działania na rzecz 

reformy opodatkowania przedsię-

biorstw w bieżącym roku. Przed-

stawi istotne propozycje, m.in. 

ponowny wniosek w sprawie 

wspólnej skonsolidowanej podsta-

wy opodatkowania osób praw-

nych (CCCTB).  

Dalsze działania 

Dwa wnioski ustawodawcze za-

warte w pakiecie Komisji zostaną 

przedłożone Parlamentowi Euro-

pejskiemu do konsultacji i Radzie 

do przyjęcia. Rada i Parlament 

powinny również zatwierdzić zale-

cenie dotyczące konwencji podat-

kowych, zaś państwa członkow-

skie – zastosować się do niego 

przy przeglądzie takich porozu-

mień. Państwa członkowskie 

powinny również formalnie uzgod-

nić nową strategię zewnętrzną i 

możliwie szybko podjąć decyzję 

co do sposobu jej realizacji po 

tym, jak zostanie przyjęta przez 

Parlament Europejski. 

Dalsze informacje (dostępne w 

języku angielskim): 

Informacje na temat pakietu środ-

ków przeciwdziałających unikaniu 

opodatkowania:  

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /

taxa t i o n_cu s toms / taxa t i on /

c o m p a n y _ t a x /

f a i r e r _ c o r p o r a t e _ t a x a t i o n /

index_en.htm 

Pakiet środków przeciwdziałają-

cych unikaniu opodatkowania - 

pytania i odpowiedzi:  

http:/ /europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-16-160_en.htm 

Arkusz informacyjny na temat 

pakietu środków przeciwdziałają-

cych unikaniu opodatkowania:  

http://bit.ly/1StGlnH 

Duże przedsiębiorstwa zapłacą  podatki  w państwach UE (c.d.)  



PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ 
przy Wyższej Szkole Gospodarki 

ul. Garbary 3 (parter – budynek J) 
85-229 Bydgoszcz 
tel.: 52 567 00 18 

tel/fax: 52 567 00 69 
e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl  

Infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11) 

Zapraszamy do odwiedzania ośrodka od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 16:00 

dr KAROLINA MARCHLEWSKA-PATYK 
Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń przy WSG 
e-mail: k.marchlewska@byd.pl 

JOANNA WÓJTOWICZ 
Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG 

e-mail: joanna.wojtowicz@byd.pl 

KAMILA KRUŻA-SUPEŁ 
Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń 
e-mail: kamila@byd.pl  

Opracowanie: 

Joanna Wójtowicz Odwiedź naszą stronę internetową 
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl 

Polub nas  
na Facebooku! 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ  
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który 
w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów 
informacyjnych Europe Direct Information Network. W roku tym konkurs ogłoszony został  
w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formal-
nej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony 
przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres 
2005-2008.  

W wyniku procedury konkursowej, która ogłoszona została w lipcu 2008 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i stanowiła efekt 
wygaśnięcia pierwszego okresu funkcjonowania sieci Europe Direct, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ponownie wystąpiła  
z wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka. W jej wyniku w latach 2009-2012 Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuował 
swoją działalność europejską. W trzecim (obecnym) okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po 
raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie od 1 stycznia 2013 r. Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - 
Bydgoszcz. 

Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie sa-
me we wszystkich 28 krajach członkowskich UE. 

Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informa-
cji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb 
społecznych. 

Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej. 

W szczególności do współpracy zapraszamy: 
⇒ przedstawicieli samorządu terytorialnego 

⇒ małych i średnich przedsiębiorców 

⇒ nauczycieli i instytucje oświatowe 

⇒ organizacje pozarządowe 

⇒ młodzież 


