
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 22 października 2013 r. 

powołująca grupę ekspertów Komisji ds. opodatkowania w gospodarce cyfrowej 

(2013/C 316/07) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Jak stanowi art. 113 i 115 Traktatu, Unia Europejska 
oraz państwa członkowskie mają za zadanie zapewnić 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

(2) Mając na uwadze wypracowanie kompleksowego stano
wiska Unii w kwestiach związanych z opodatkowaniem 
w gospodarce cyfrowej, Komisja może uznać za 
potrzebne odwołanie się do wiedzy fachowej ekspertów 
zgromadzonych w ramach organu doradczego. 

(3) Konieczne jest zatem ustanowienie grupy ekspertów 
w obszarze opodatkowania w gospodarce cyfrowej oraz 
określenie zadań i struktury takiej grupy. 

(4) Grupa ekspertów powinna pomóc w wypracowaniu 
kompleksowego stanowiska Unii w kwestiach dotyczą
cych opodatkowania w gospodarce cyfrowej, dokonując 
analizy bieżących kwestii i przedstawiając Komisji szereg 
rozwiązań pozwalających na zajęcie się tymi kwestiami. 

(5) Grupa ekspertów powinna być stosunkowo mała, dzięki 
czemu możliwe będzie osiąganie szybkich postępów 
i wyników. W skład grupy powinny wchodzić osoby 
posiadające dogłębną wiedzę na temat gospodarki 
cyfrowej i praktyczne doświadczenie w tym zakresie, 
osoby wywodzące się ze środowisk naukowych w dzie
dzinie opodatkowania lub ekonomii bądź w obu tych 
dziedzinach oraz osoby posiadające specjalistyczną 
wiedzę w zakresie opodatkowania oraz, w miarę możli
wości, doświadczenie praktyczne w zakresie opodatko
wania w gospodarce cyfrowej. Grupie powinien przewod
niczyć członek o znaczącym doświadczeniu politycznym, 
co pozwoli nadać grupie niezbędny autorytet i zapewnić 
jej niezależność. 

(6) Należy określić zasady ujawniania informacji przez 
członków grupy ekspertów. 

(7) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady ( 1 ). 

(8) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejszym powołana zostaje grupa ekspertów ds. opodatko
wania w gospodarce cyfrowej, zwana dalej „grupą ekspertów”. 

Artykuł 2 

Zadania 

1. Do zadań grupy ekspertów należy: 

a) wspomaganie Komisji w przygotowywaniu wniosków legi
slacyjnych lub innych inicjatyw politycznych; 

b) monitorowanie rozwoju polityki podatkowej w odniesieniu 
do gospodarki cyfrowej; 

c) umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
w dziedzinie opodatkowania w gospodarce cyfrowej; 

d) wypracowywanie idei dotyczących opodatkowania w gospo
darce cyfrowej i analiza podstaw opodatkowania, które 
mogłyby stanowić alternatywne rozwiązanie w stosunku 
do podstaw opodatkowania obowiązujących obecnie, 
z uwzględnieniem specyfiki UE, ale także rozwiązań stoso
wanych w gospodarce światowej; 

e) przedstawienie obszernej analizy powiązań między opera
cjami przedsiębiorstw prowadzących działalność w gospo
darce cyfrowej w obrębie UE a ich bezpośrednim lub 
pośrednim wkładem do dochodów podatkowych państw 
członkowskich, a także wszelkich niedociągnięć w kontekście 
dostosowania obecnych międzynarodowych uregulowań 
podatkowych do gospodarki cyfrowej; 

f) przedstawianie Komisji szeregu możliwych rozwiązań 
pozwalających na zajęcie się najważniejszymi kwestiami 
ustalonymi podczas analizy, o której mowa w lit. e), okre 
ślającej zagrożenia, możliwe konsekwencje, a także gospo
darcze i finansowe oddziaływanie poszczególnych rozwiązań 
na Unię Europejską. 

2. Grupa ekspertów przekazuje Komisji sprawozdanie z prze
prowadzonych prac do dnia 1 lipca 2014 r. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

Komisja może zasięgnąć opinii grupy ekspertów w dowolnej 
kwestii związanej z opodatkowaniem w gospodarce cyfrowej.
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Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. W skład grupy ekspertów wchodzi przynajmniej sześciu 
oraz najwyżej siedmiu członków: 

a) jeden członek powołany jako osoba prywatna, posiadający 
ogólną wiedzę ekonomiczną, prawną lub finansową i wysoką 
rangę polityczną; 

b) jeden lub dwóch członków powołanych jako osoby 
prywatne, posiadających dogłębne zrozumienie gospodarki 
cyfrowej i doświadczenie w tym obszarze; 

c) jeden lub dwóch członków powołanych jako osoby 
prywatne, przede wszystkim o profilu akademickim w dzie
dzinie podatków lub ekonomii bądź w obydwu tych dzie
dzinach; 

d) jeden lub dwóch członków powołanych jako osoby 
prywatne, posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie 
opodatkowania, w miarę możliwości dysponujących prak
tycznym doświadczeniem w zakresie opodatkowania 
w gospodarce cyfrowej. 

2. Członek, o którym mowa w ust. 1 lit. a), powoływany jest 
przez komisarza ds. podatków i unii celnej. Członkowie, 
o których mowa w ust. 1 lit. b), c) i d), są powoływani przez 
Dyrektora Generalnego ds. Podatków i Unii Celnej z grupy 
specjalistów posiadających kompetencje w dziedzinach, 
o których mowa w art. 2 i 3, którzy odpowiedzieli na zapro
szenie do składania swoich kandydatur. 

3. Członkowie są powoływani na okres do dnia 1 lipca 
2014 r. Pełnią oni swoje funkcje do końca kadencji, chyba że 
zostaną wykluczeni lub zastąpieni. 

4. Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego 
wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub nie spełniają 
warunków określonych w ust. 2 akapit drugi niniejszego arty
kułu lub w art. 399 Traktatu, mogą zostać wykluczeni lub 
zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji. 

5. Członkowie działają niezależnie i w interesie publicznym. 

6. Nazwiska członków grupy są publikowane w rejestrze 
grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów (zwanym dalej 
„rejestrem”). 

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

Artykuł 5 

Tryb pracy 

1. Grupie ekspertów przewodniczy członek, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 lit. a). 

2. Komisarz ds. podatków i unii celnej wyznacza przedsta
wiciela Komisji, który może zaprosić ekspertów spoza grupy 

ekspertów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, 
którą zajmuje się grupa, do udziału w pracach grupy na zasa
dzie ad hoc. 

3. Członkowie grupy, a także zaproszeni eksperci, podlegają 
wymogom zachowania tajemnicy zawodowej ustanowionym 
w Traktatach i ich przepisach wykonawczych, a także przestrze
gają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony informacji niejawnych UE, określonych w załączniku 
do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 
29 listopada 2001 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny ( 1 ). 
W przypadku nieprzestrzegania przez nich powyższych zobo
wiązań Komisja może wprowadzić wszelkie stosowne środki. 

4. Posiedzenia grupy ekspertów odbywają się w pomieszcze
niach Komisji, chyba że grupa ekspertów postanowi inaczej, 
o ile zgodzi się na to przedstawiciel Komisji. Komisja zapewnia 
obsługę sekretariatu. W posiedzeniach grupy ekspertów mogą 
uczestniczyć inni zainteresowani urzędnicy Komisji. 

5. Grupa ekspertów przyjmuje swój regulamin wewnętrzny 
sporządzony na podstawie standardowego regulaminu 
wewnętrznego grup ekspertów. 

6. Komisja udostępnia wszystkie odpowiednie dokumenty 
(np. porządki obrad i protokoły posiedzeń grupy oraz opinie 
uczestników) albo w rejestrze, albo za pomocą linku wskaza
nego w wymienionym rejestrze do specjalnej strony interneto
wej, na której można znaleźć odpowiednie informacje. Doku
mentów nie udostępnia się, jeśli ich ujawnienie naruszyłoby 
ochronę interesu publicznego lub prywatnego, o czym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. 

Artykuł 6 

Koszty posiedzeń 

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

2. Koszty podróży służbowych i pobytu ponoszone przez 
osoby uczestniczące w pracach grupy ekspertów są zwracane 
przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, są zwracane w grani
cach dostępnych środków przyznanych w ramach rocznej 
procedury przydziału zasobów. 

Artykuł 7 

Możliwość zastosowania 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 lipca 2014 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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