
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrek-
tywy Rady dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (wersja przekształcona)

COM(2006) 760 wersja ostateczna — 2006/0253 (CNS)

(2007/C 161/04)

Dnia 16 stycznia 2007 r. Rada, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspom-
nianej powyżej.

Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej, której powierzono
przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 23 lutego 2007 r. Sprawozdawcą był
Umberto BURANI.

Na 434. sesji plenarnej w dniach 14-15 marca 2007 r. (posiedzenie z 14 marca 2007 r.) Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny przyjął 159 głosami — 6 osób wstrzymało się od głosu — następującą opinię:

1. Uzasadnienie

1.1 Omawiany wniosek dotyczy przekształcenia dyrektywy
69/335/EWG Rady w sprawie podatku kapitałowego w przed-
siębiorstwach, która była zmieniana wiele razy. Dyrektywa, która
na początku zmierzała do ujednolicenia systemów podatkowych
i do uniemożliwienia państwom członkowskim tworzenia lub
nakładania innych podobnych podatków, była zmieniana przy
różnych okazjach aż do czasu, gdy w 1985 r. w dyrektywie
85/303/EWG uznano, że podatek kapitałowy powinien zostać
całkowicie zniesiony ze względu na swój niekorzystny wpływ
gospodarczy na przedsiębiorstwa.

1.2 Niemniej jednak utrata przychodów, która byłaby wyni-
kiem zniesienia tego podatku była nie do przyjęcia dla niektó-
rych państw członkowskich; dyrektywa z 1985 r. musiała zatem
przyznać odstępstwo, dając państwom członkowskim możli-
wość zwolnienia operacji z podatku kapitałowego bądź nali-
czenia podatku o jednolitej stawce nieprzekraczającej 1 %.

1.3 Oczywiście zasada ta wciąż znajduje zastosowanie w
omawianym wniosku dotyczącym dyrektywy, który stanowi
jedynie przekształcenie poprzednich dokumentów; Komitet
przyjmuje ten fakt do wiadomości i wyraża swą aprobatę.
Jednakże uzasadnienie Komisji stanowi okazję do pewnych prze-
myśleń, które Rada mogłaby wykorzystać w świetle dalszych
inicjatyw.

2. Wnioski i zalecenia

2.1 Większość z 25 państw członkowskich przyjęła podejście
Rady z 1985 r., znosząc całkowicie podatek kapitałowy; obecnie

wciąż nakłada go jedynie 7 państw członkowskich: Polska
i Portugalia (stawka wynosi 0,5 % lub mniej), Cypr (0,6 %) oraz
Grecja, Hiszpania, Luksemburg i Austria (pełna stawka wynosi
1 %). Ta różnica w traktowaniu stanowi przeszkodę w ustana-
wianiu równego poziomu traktowania europejskich przedsię-
biorstw, co jest jednym z warunków sprawnego funkcjonowania
jednolitego rynku. Chociaż jest prawdą, że w dziedzinie
podatków wciąż istnieją inne rozbieżności i przeszkody, nie
powinno to stanowić pretekstu do rezygnacji z całkowitego
zniesienia tego podatku.

2.2 Dla tych państw członkowskich, które korzystają jeszcze
z odstępstwa, przydatne byłoby porównanie korzyści wynikają-
cych z wpływów podatkowych z prawdopodobną (i w pewnym
stopniu dającą się obliczyć) utratą inwestycji dokonywanych
przez inne kraje wspólnotowe lub kraje trzecie zniechęcone
opodatkowaniem, które prawie wszędzie zostało już zniesione.
Komitet uważa, że rezygnacja z odstępstwa byłaby korzystna dla
zainteresowanych i stanowiłaby krok do przodu w zakresie
sprawnego funkcjonowania całego rynku wewnętrznego.

2.3 Komitet pragnie ponadto zwrócić uwagę na praktykę
przyjętą w niektórych państwach członkowskich, polegającą na
wprowadzeniu nowych obciążeń po zniesieniu podatku kapita-
łowego, który zostaje tym samym ukradkiem zastąpiony. W
niektórych wypadkach Komisja podjęła interwencję i wszczęła
postępowanie w sprawie naruszenia prawa, lecz nie można
wykluczyć, że istnieją inne przypadki, które nie zostały zauwa-
żone. Czujność partnerów społecznych może być pomocna w
ich wyeliminowaniu.
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