
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

w sprawie powołania grupy ekspertów Komisji pod nazwą „Platforma na rzecz dobrych rządów 
w dziedzinie opodatkowania, agresywnego planowania podatkowego i podwójnego 

opodatkowania” 

(2013/C 120/07) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
a także mając na uwadze, co następuje: 
(1) W swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. ( 1 ) 

Komisja przedstawiła plan działania na rzecz wzmoc
nienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem 
się od opodatkowania. Komunikatowi towarzyszyły dwa 
zalecenia, jedno dotyczące agresywnego planowania 
podatkowego ( 2 ) oraz drugie dotyczące środków mających 
na celu zachęcanie państw trzecich do stosowania mini
malnych norm w zakresie dobrych rządów w sprawach 
podatkowych ( 3 ). Obszary te są szczególnie ważne obec
nie, co podkreślił również Parlament Europejski w swojej 
rezolucji z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie apelu 
o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami 
podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania ( 4 ). 

(2) Zgodnie z zaleceniem dotyczącym agresywnego plano
wania podatkowego państwa członkowskie powinny 
przyjąć ogólny przepis w zakresie zwalczania nadużyć, 
w myśl którego ignorowałyby one sztuczne uzgodnienia 
wprowadzone zasadniczo w celu unikania opodatkowa
nia, natomiast stosowałyby w takich przypadkach własne 
przepisy podatkowe, uwzględniając rzeczywisty ekono
miczny charakter transakcji. W zaleceniu tym zachęca 
się również państwa członkowskie do włączenia do 
swoich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
przepisu mającego na celu unikanie szczególnej formy 
podwójnego braku opodatkowania. 

(3) Zalecenie dotyczące środków mających na celu zachę
canie państw trzecich do stosowania minimalnych 
norm w zakresie dobrych rządów w sprawach podatko
wych określa kryteria umożliwiające wskazanie państw 
trzecich, które nie spełniają tych minimalnych norm. 
Wymienia się w nim również szereg działań, które 
państwa członkowskie mogą podejmować w odniesieniu 
do tych państw trzecich oraz na rzecz państw trzecich, 
które przestrzegają tych norm lub zobowiązują się do ich 
przestrzegania. 

(4) Ważne jest, aby zalecenia te zostały wdrożone w najszer
szym możliwym zakresie, w sposób pozwalający 
skorzystać ze wszystkich istotnych doświadczeń, wiedzy 
specjalistycznej i opinii. Ponadto elementy te powinny 
również przyczynić się do opracowania sprawozdania, 
które Komisja zobowiązała się opublikować do końca 
2015 r., dotyczącego stosowania wyżej wymienionych 
zaleceń. Powinny one również przynieść korzyści 
w dalszych pracach Komisji w przedmiotowej dziedzinie. 

(5) W swoim komunikacie w sprawie podwójnego opodat
kowania w obrębie jednolitego rynku ( 5 ) Komisja stwier

dziła, że przeanalizuje potencjalne korzyści z utworzenia 
forum UE ds. podwójnego opodatkowania, tj. powołania 
grupy ekspertów omawiających problemy w tej dziedzi
nie. Ze względu na znaczenie tych problemów dla funk
cjonowania rynku wewnętrznego wydaje się, że powinny 
one być regularnie omawiane przez grupę ekspertów. 
Ponadto odpowiedzi uzyskane przez Komisję w ramach 
konsultacji społecznych dotyczących autentycznych przy
kładów oraz możliwych sposobów wyeliminowania 
podwójnego braku opodatkowania uwypukliły fakt, że 
z praktycznego punktu widzenia kwestie podwójnego 
braku opodatkowania i podwójnego opodatkowania są 
często powiązane, w związku z czym nie powinny być 
rozpatrywane oddzielnie. Biorąc pod uwagę fakt, że 
podwójny brak opodatkowania jest ze względu na swój 
charakter powiązany z agresywnym planowaniem podat
kowym, czyli jedną z kwestii wspomnianych powyżej, 
właściwe jest rozpatrywanie kwestii podwójnego opodat
kowania przez tę samą grupę ekspertów, tj. niniejszą 
platformę. 

(6) Platforma powinna umożliwić dialog w dziedzinach, 
w których ma miejsce wymiana doświadczeń i wiedzy 
specjalistycznej, oraz wyrażenie swoich opinii wszystkim 
zainteresowanym stronom. 

(7) Platformie powinna przewodniczyć Komisja, a w jej skład 
powinni wchodzić przedstawiciele organów podatko
wych państw członkowskich, organizacje reprezentujące 
przedsiębiorców lub społeczeństwo obywatelskie i prak
tyków podatkowych. 

(8) Należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji 
przez członków platformy. 

(9) 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 ( 6 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów o nazwie „Platforma 
na rzecz dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, agre
sywnego planowania podatkowego i podwójnego opodatkowa
nia”, zwaną dalej „platformą”. 

Artykuł 2 

Zadania 

Do zadań platformy należy:
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( 2 ) C(2012) 8806 final. 
( 3 ) C(2012) 8805 final. 
( 4 ) P7_TA(2012)0030. 
( 5 ) COM(2011) 712 wersja ostateczna. ( 6 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.



a) zachęcanie do dyskusji między podmiotami gospodarczymi, 
społeczeństwem obywatelskim i ekspertami krajowych 
organów podatkowych na temat problemów z zakresu 
dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, agresywnego 
planowania podatkowego i podwójnego opodatkowania. 
Określenie „dobre rządy w dziedzinie opodatkowania” obej
muje kwestie przejrzystości, wymiany informacji i uczciwej 
konkurencji podatkowej; 

b) dostarczanie Komisji informacji istotnych do wyznaczania 
priorytetów w tych dziedzinach i do wyboru odpowiednich 
środków i instrumentów mających na celu osiągnięcie 
postępu w tych dziedzinach; 

c) przyczynianie się do jak najlepszego stosowania i wdrażania 
wyżej wymienionych zaleceń Komisji, poprzez określenie 
technicznych i praktycznych kwestii potencjalnie istotnych 
w tej dziedzinie, jak również możliwych rozwiązań; 

d) dostarczanie Komisji informacji istotnych do przygotowania 
przez nią sprawozdania w sprawie stosowania wydanych 
przez nią zaleceń dotyczących środków mających na celu 
zachęcanie państw trzecich do stosowania minimalnych 
norm w zakresie dobrych rządów w sprawach podatkowych 
i w sprawie agresywnego planowania podatkowego; 

e) omawianie praktycznych informacji i wyjaśnień przekazywa
nych przez organy podatkowe oraz przedsiębiorców, społe
czeństwo obywatelskie i praktyków podatkowych, a także 
analiza możliwych sposobów skuteczniejszego rozwiązy
wania bieżących problemów związanych z podwójnym 
opodatkowaniem mających wpływ na sprawne funkcjono
wanie rynku wewnętrznego. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

Komisja może konsultować się z platformą w każdej sprawie 
dotyczącej dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, agre
sywnego planowania podatkowego i podwójnego opodatkowa
nia. 

Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. W skład platformy wchodzi nie więcej niż 45 członków. 

2. Członkami platformy są: 

a) organy podatkowe państw członkowskich; 

b) maksymalnie do piętnastu organizacji reprezentujących 
przedsiębiorców, społeczeństwo obywatelskie i praktyków 
podatkowych. 

3. Organy podatkowe każdego państwa członkowskiego 
wyznaczają po jednym przedstawicielu spośród urzędników 
zajmujących się opodatkowaniem transgranicznym ze szcze
gólnym uwzględnieniem zwalczania agresywnego planowania 
podatkowego. 

4. Po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków 
Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej wyznacza orga
nizacje, o których mowa w ust. 2 lit. b), posiadające kompe
tencje w dziedzinach, o których mowa w art. 2, i które odpo
wiedziały na zaproszenie do składania wniosków. 

5. Podejmując działania w odpowiedzi na zaproszenie do 
składania wniosków, organizacje wyznaczają jednego przedsta
wiciela i jednego zastępcę pełniącego obowiązki przedstawiciela 
w przypadku jego nieobecności lub niedyspozycji. Dyrektor 
Generalny ds. Podatków i Unii Celnej może wnieść sprzeciw 
wobec powołania przedstawiciela lub jego zastępcy przez orga

nizację, jeśli nie odpowiadają oni profilowi wymaganemu 
w zaproszeniu do składania wniosków. W takich przypadkach 
odnośna organizacja proszona jest o wyznaczenie innego przed
stawiciela lub jego zastępcy. 

6. Zastępcy są powoływani na takich samych warunkach jak 
członkowie; zastępcy automatycznie przejmują obowiązki 
członków nieobecnych bądź niedysponowanych. 

7. Organizacje są wyznaczane na okres trzech lat, chyba że 
zostaną zastąpione lub wykluczone zgodnie z ust. 9. Ich 
kadencja może zostać przedłużona, jeśli odpowiedzą na kolejne 
zaproszenie do składania wniosków. 

8. Organizacje uznane za kwalifikujące się do członkostwa 
w forum, lecz niewyznaczone, mogą zostać umieszczone na 
liście rezerwowej ważnej przez okres trzech lat, z której 
Komisja może korzystać w celu zastąpienia organizacji będą
cych członkami forum. 

9. Organizacje, o których mowa w ust. 2 lit. b), lub ich 
przedstawiciele mogą zostać zastąpieni lub wykluczeni na okres, 
jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji, w jednym z następu
jących przypadków: 

a) jeśli organizacja lub jej przedstawiciel nie są już w stanie 
przyczyniać się skutecznie do prac platformy; 

b) jeśli organizacja lub jej przedstawiciel nie spełniają warunku 
określonego w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej; 

c) jeśli organizacja lub jej przedstawiciel złożą rezygnację; 

d) jeśli jest to pożądane w celu zapewnienia równowagi repre
zentacji odpowiednich dziedzin wiedzy specjalistycznej lub 
obszarów zainteresowania. 

W celu zaradzenia sytuacjom, o których mowa w podpunkcie 
pierwszym, Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej 
może, w stosownych przypadkach, wyznaczyć na zastępcę 
organizację z listy rezerwowej, o której mowa w ust. 8, lub 
zwrócić się do organizacji o wyznaczenie innego przedstawi
ciela lub jego zastępcy. 

10. Nazwy organizacji i ich przedstawicieli publikuje się 
w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów („re
jestrze”) i na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej 
ds. Podatków i Unii Celnej. 

11. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i publiko
wane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

Artykuł 5 

Tryb pracy 

1. Platformie przewodniczy Dyrektor Generalny 
ds. Podatków i Unii Celnej lub jego przedstawiciel. 

2. W porozumieniu z przewodniczącym platforma może 
ustanowić podgrupy celem zbadania szczegółowych kwestii, 
zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez platformę. 
Tego rodzaju podgrupy ulegają rozwiązaniu z chwilą wygaś
nięcia ich mandatu. 

3. W trybie doraźnym przewodniczący może zaprosić do 
udziału w pracach platformy lub podgrupy ekspertów zewnętrz
nych posiadających określone kompetencje w dziedzinie, którą 
zajmuje się platforma lub podgrupa. Ponadto przewodniczący 
może zaprosić jako obserwatorów osoby fizyczne lub organi
zacje – zgodnie z przepisem 8 ust. 3 zasad horyzontalnych
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dotyczących grup ekspertów ( 1 ) – oraz kraje kandydujące. 
W szczególności przedstawiciele krajów przystępujących i orga
nizacji międzynarodowych mogą być zaproszeni w charakterze 
obserwatorów. 

4. Członkowie i ich przedstawiciele, jak również zaproszeni 
eksperci i obserwatorzy, muszą przestrzegać obowiązku zacho
wania tajemnicy służbowej określonego w traktatach oraz 
innych stosownych przepisach Unii, jak również przepisów 
dotyczących ochrony informacji niejawnych UE, określonych 
w załączniku do regulaminu wewnętrznego Komisji ( 2 ). W przy
padku nieprzestrzegania przez nich powyższych zobowiązań 
Komisja może podjąć wszelkie stosowne środki. 

5. Posiedzenia platformy i jej podgrup odbywają się zasad
niczo w siedzibie Komisji. Komisja zapewnia obsługę sekreta
riatu. Inne służby Komisji zainteresowane określonym postępo
waniem mogą w nim uczestniczyć i brać udział w posiedzeniach 
w ramach platformy i jej podgrup. 

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

7. Komisja publikuje wszelkie istotne dokumenty na temat 
działań prowadzonych przez platformę (takie jak porządki 
obrad, protokoły i opinie uczestników) w rejestrze albo poprzez 
podanie w rejestrze łącza do specjalnej strony internetowej. 
Dokument nie jest publikowany, jeśli jego ujawnienie naruszy 
łoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego określonego 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 ( 3 ). 

Artykuł 6 

Koszty posiedzeń 

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

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

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

Artykuł 7 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się przez okres trzech lat. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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( 1 ) Komunikat Przewodniczącego do Komisji – Ramy dla grup 
ekspertów Komisji: zasady horyzontalne i rejestr publiczny, C(2010) 
7649 wersja ostateczna. 

( 2 ) Dz.U. L 308 z 8.12.2000, s. 26. 
( 3 ) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43. Wyjątki te przewidziano w celu 

ochrony bezpieczeństwa publicznego, spraw wojskowych, 
stosunków międzynarodowych, polityki finansowej, monetarnej lub 
gospodarczej, prywatności i dobrego imienia osoby fizycznej, inte
resów handlowych, postępowania sądowego i porady prawnej, 
inspekcji/śledztwa/kontroli oraz procesu decyzyjnego instytucji.
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