
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 25 stycznia 2011 r. 

powołująca grupę ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych 

(2011/C 24/03) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Komisji 2007/75/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. 
powołującą grupę ekspertów ds. cen transferowych ( 1 ) 
ustanowiono grupę ekspertów zwaną „Wspólnym 
Forum UE ds. Cen Transferowych”. Decyzja ta traci 
moc w dniu 31 marca 2011 r. 

(2) W roku 2002 ustanowiono nieformalnie „Wspólne 
Forum UE ds. Cen Transferowych”. Od czasu ustano
wienia stało się ono użytecznym forum do dyskusji 
między państwami członkowskimi i sektorem 
prywatnym, które skłoniło Komisję do zaproponowała 
trzech kodeksów postępowania, przyjętych następnie 
przez państwa członkowskie w Radzie. Ponadto Komisja 
przyjęła kilka dokumentów w oparciu o prace „Wspól
nego Forum UE ds. Cen Transferowych”. 

(3) Ze względu na znaczenie w kontekście rynku wewnętrz
nego kwestii podatkowych związanych z cenami trans
ferowymi, pozytywne doświadczenia z działalności 
„Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych” obejmu
jącej pomoc i doradztwo dla Komisji, oraz ze względu na 
fakt, że Komisja stale potrzebuje takiego organu, należy 
powołać nową grupę ekspertów „Wspólne Forum UE ds. 
Cen Transferowych” w celu kontynuacji prac forum oraz 
określić jej zadania i strukturę. 

(4) „Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych” powinno 
pomagać i doradzać Komisji przy rozwiązywaniu 
problemów podatkowych związanych z cenami trans
ferowymi. 

(5) W skład „Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych” 
powinni wejść rządowi i pochodzący z sektora prywat
nego eksperci w dziedzinie cen transferowych. Wskazane 
jest także wprowadzenie możliwości zastępowania 
członków w celu zachowania proporcjonalnej reprezen
tacji właściwych dziedzin specjalizacji i obszarów zainte
resowania. 

(6) Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących 
bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji 
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom ( 2 ), należy 
określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez 
członków grupy. 

(7) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych ( 3 ). 

(8) Należy uchylić decyzję 2007/75/WE. 

(9) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. 
W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość prze
dłużenia tego okresu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejszym powołuje się grupę ekspertów „Wspólne Forum UE 
ds. Cen Transferowych”, zwaną dalej „grupą”. 

Artykuł 2 

Zadanie 

Do zadań grupy należy: 

1) stworzenie platformy do dyskusji między przedsiębiorcami 
i specjalistami reprezentującymi krajowe administracje 
podatkowe na temat problemów związanych z cenami trans
ferowymi, które stanowią przeszkodę dla transgranicznej 
działalności handlowej wewnątrz Unii; 

2) doradzanie Komisji przy rozwiązywaniu problemów podat
kowych związanych z cenami transferowymi; 

3) pomaganie Komisji w znajdowaniu praktycznych rozwiązań, 
zgodnych z wytycznymi OECD dotyczącymi cen transfero
wych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji 
podatkowych, w celu doprowadzenia do bardziej jednolitego 
stosowania zasad dotyczących cen transferowych w całej 
Unii. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

1. Komisja może konsultować się z grupą we wszystkich 
kwestiach związanych z cenami transferowymi. 

2. Przewodniczący grupy może doradzić Komisji skonsulto
wanie się z grupą w sprawie konkretnego zagadnienia. 

Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. Grupa składa się z: 

a) jednego przedstawiciela każdego państwa członkowskiego; 

b) 16 przedstawicieli sektora prywatnego; 

c) przewodniczącego.
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2. Członkowie reprezentujący państwa członkowskie wyzna
czani są przez odpowiednie władze krajowe. Są oni urzędni
kami służby cywilnej zajmującymi się zagadnieniami dotyczą
cymi cen transferowych. 

3. Członkowie z sektora prywatnego są wyznaczani przez 
Dyrektora Generalnego DG ds. Podatków i Unii Celnej spośród 
ekspertów posiadających doświadczenie i kompetencje 
w dziedzinach, o których mowa w art. 2 i art. 3 ust. 1, 
i którzy odpowiedzieli na zaproszenie do zgłaszania kandy
datur. 

4. Nazwiska kandydatów, uznanych za odpowiednich, ale 
niepowołanych, mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej, 
z której Komisja może korzystać w celu zastąpienia członków 
grupy. 

5. Okres kadencji członków wynosi dwa lata. Pełnią oni 
swoje funkcje do czasu ich zastąpienia lub do upłynięcia ich 
kadencji. Kadencja jest odnawialna. 

6. Członkowie mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozos
taje do wygaśnięcia ich kadencji, w następujących przypadkach: 

a) jeżeli członek złoży rezygnację; 

b) jeżeli członek utraci zdolność wnoszenia należytego wkładu 
w prace grupy; 

c) jeżeli członek nie spełnia warunków określonych w art. 339 
Traktatu; 

d) jeżeli członek nie jest niezależny od jakichkolwiek wpływów 
zewnętrznych; 

e) jeżeli członek nie poinformował Komisji w odpowiednim 
czasie o wszelkich konfliktach interesów; 

f) jeżeli jest to pożądane w celu zachowania proporcjonalnej 
reprezentacji właściwych dziedzin specjalizacji i obszarów 
zainteresowania. 

7. Członkowie z sektora prywatnego są powoływani do dzia 
łania we własnym imieniu i działają w sposób niezależny, 
w interesie publicznym. 

8. Nazwiska członków grupy powołanych jako osoby 
prywatne są publikowane w rejestrze grup ekspertów Komisji 
i podobnych zespołów, dalej zwanym „rejestrem”. 

9. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane 
i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

Artykuł 5 

Funkcjonowanie grupy 

1. Dyrektor Generalny DG ds. Podatków i Unii Celnej 
wyznacza przewodniczącego grupy. 

2. W porozumieniu ze służbami Komisji grupa może usta
nowić podgrupy celem zbadania szczegółowych kwestii, 
zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez grupę. 
Takie podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po wygaśnięciu 
ich mandatu. 

3. W trybie doraźnym przedstawiciel Komisji może zaprosić 
do udziału w pracach grupy lub podgrupy zewnętrznych 

ekspertów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, 
którą zajmuje się grupa lub podgrupa. Ponadto przedstawiciel 
Komisji może nadawać osobom fizycznym i organizacjom 
status obserwatora zgodnie z przepisem 8 ust. 3 zasad hory
zontalnych dotyczących grup ekspertów, agencji UE i krajów 
przystępujących. Jako obserwatorzy mogą być zaproszeni 
w szczególności przedstawiciele krajów przystępujących 
i sekretariatu OECD. 

4. Członkowie grup eksperckich i ich przedstawiciele oraz 
zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zacho
wania tajemnicy zawodowej określonym w traktatach i ich 
przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów 
Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony infor
macji niejawnych UE, określonych w załączniku do decyzji 
2001/844/WE, EWWiS, Euratom. W przypadku nieprzestrze
gania przez nich powyższych zobowiązań Komisja może podjąć 
wszelkie stosowne środki. 

5. Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zazwyczaj 
w siedzibie Komisji. Komisja zapewnia grupie obsługę sekreta
riatu. W posiedzeniach grupy lub jej podgrup mogą uczestni
czyć inni, zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. 

6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny sporzą
dzony na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego 
grup ekspertów. 

7. Komisja publikuje stosowne informacje na temat działal
ności grupy w rejestrze lub na specjalnej stronie internetowej. 

Artykuł 6 

Koszty posiedzeń 

1. Osoby uczestniczące w pracach grupy nie otrzymują 
wynagrodzenia za świadczone usługi. 

2. Wydatki na podróże służbowe i, w stosownych przypad
kach, koszty utrzymania ponoszone przez osoby uczestniczące 
w pracach grupy są zwracane przez Komisję zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w Komisji. 

3. Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych 
środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału 
zasobów. 

Artykuł 7 

Uchylenie 

Decyzja 2007/75/WE traci moc. 

Artykuł 8 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2015 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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