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Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (prze-

kształcenie) (COM(2006)0760 — C6-0043/2007 — 2006/0253(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0760),

— uwzględniając art. 93 oraz art. 94 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamen-
tem (C6-0043/2007),

— uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 1 czerwca 2007 r. skierowane do Przewodniczącego na
podstawie art. 80a ust. 4 Regulaminu,

— uwzględniając pismo Przewodniczącego Komisji z dnia 20 września 2007 r. zawierające oświadczenie,
iż Komisja podtrzymuje swój wniosek,

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0472/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

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

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 7 preambuły

(7) Właściwe jest, aby maksymalna stawka podatku kapitało-
wego stosowana przez państwa członkowskie, które w dalszym
ciągu naliczają podatek kapitałowy, została obniżona do 2008 r.
i aby podatek kapitałowy został zniesiony najpóźniej do 2010 r.

(7) Właściwe jest, aby maksymalna stawka podatku kapitało-
wego stosowana przez państwa członkowskie, które w dalszym
ciągu naliczają podatek kapitałowy, została obniżona do 2010 r.
i aby podatek kapitałowy został zniesiony najpóźniej do 2012 r.

Poprawka 2
Artykuł 7, ustęp 1

1. Nie naruszając przepisów art. 51 ust. 1 lit. a) państwo
członkowskie, które na dzień 1 stycznia 2006 r. naliczało pod-
atek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych, zwany
dalej „podatkiem kapitałowym”, może go w dalszym ciągu nali-
czać do dnia 31 grudnia 2009 r. pod warunkiem, że jest on
zgodny z art. 8 – 14.

1. Nie naruszając przepisów art. 51 ust. 1 lit. a) państwo
członkowskie, które na dzień 1 stycznia 2006 r. naliczało pod-
atek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych, zwany
dalej „podatkiem kapitałowym”, może go w dalszym ciągu nali-
czać do dnia 31 grudnia 2011 r. pod warunkiem, że jest on
zgodny z art. 8 – 14.
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Poprawka 3
Artykuł 8, ustęp 3

3. W żadnym przypadku stawka podatku kapitałowego nie
może przekraczać 1%; po dniu 31 grudnia 2007 r. stawka ta
nie może przekraczać 0,5%.

3. W żadnym przypadku stawka podatku kapitałowego nie
może przekraczać 1%; po dniu 31 grudnia 2009 r. stawka ta
nie może przekraczać 0,5 %.

Poprawka 4
Artykuł 15, ustęp 1, akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
art. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 i 14 najpóźniej do dnia 31 grudnia
2006 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi prze-
pisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
art. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 i 14 najpóźniej do dnia 31 grudnia
2009 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi prze-
pisami a niniejszą dyrektywą.

Poprawka 5
Artykuł 16, ustęp 1

Dyrektywa 69/355/EWG, zmieniona dyrektywami wymienio-
nymi w części A załącznika II, traci moc z dniem 1 stycznia
2007 r., bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich
w odniesieniu do terminów transpozycji do prawa krajowego
dyrektyw określonych w części B załącznika II.

Dyrektywa 69/355/EWG, zmieniona dyrektywami wymienio-
nymi w części A załącznika II, traci moc z dniem 1 stycznia
2010 r., bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich
w odniesieniu do terminów transpozycji do prawa krajowego
dyrektyw określonych w części B załącznika II.

Poprawka 6
Artykuł 17, ustęp 2

Artykuły 1, 2, 6, 9 i 11 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia
2007 r.

Artykuły 1, 2, 6, 9 i 11 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia
2010 r.

Poprawka 7
Załącznik I, punkt 2a (nowy)

2a. spółki prawa bułgarskiego określane są jako:

i) акционерно дружество

ii) „командитно дружество с акции”

iii) „дружество с ограничена отговорност”

Poprawka 8
Załącznik I, punkt 21a (nowy)

21a. spółki prawa rumuńskiego określane są jako:

i) societăți în nume colectiv

ii) societăți în comandită simplă

iii) societăți pe acțiuni

iv) societăți în comandită pe acțiuni

v) societăți cu răspundere limitată
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