
Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych – Sprawozdanie Grupy 
ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) sugerujące zmiany do 

załącznika II do konkluzji Rady z 12 marca 2019 r. 

(2019/C 416/04) 

Ze skutkiem od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej załącznik II do konkluzji Rady z dnia 
12 marca 2019 r. w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (1), 
ze zmianami z dnia 22 maja 2019 r. (2), 21 czerwca 2019 r. (3), 17 października 2019 r. (4) i 14 listopada 2019 r. (5), zastę-
puje się następującym nowym załącznikiem II: 

„ZAŁĄCZNIK II 

Aktualny stan współpracy z UE w odniesieniu do zobowiązań podjętych w celu wdrożenia zasad 
dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych 

1. Przejrzystość 

1.1. Zobowiązanie do wdrożenia automatycznej wymiany informacji albo poprzez podpisanie wielostronnej umowy między właściwymi 
organami, albo poprzez umowy dwustronne 

Następujące jurysdykcje zobowiązały się wdrożyć automatyczną wymianę informacji do końca 2019 r.: 

Palau i Turcja. 

1.2. Członkostwo w Światowym Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych i satysfakcjonująca ocena odnośnie 
do wymiany informacji na wniosek 

Następujące jurysdykcje, które zobowiązały się uzyskać wystarczającą ocenę do końca 2019 r., oczekują na dodat
kową weryfikację ze strony Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych: 

Anguilla, Wyspy Marshalla i Curaçao. 

Następujące jurysdykcje zobowiązały się przystąpić do Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do 
Celów Podatkowych lub uzyskać wystarczającą ocenę do końca 2019 r.: 

Palau, Turcja i Wietnam. 

1.3. Podpisanie i ratyfikacja wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych lub sieci 
umów obejmującej wszystkie państwa członkowskie UE 

Następujące jurysdykcje zobowiązały się podpisać i ratyfikować wielostronną konwencję OECD o wzajemnej pomocy 
administracyjnej w sprawach podatkowych lub ustanowić sieć umów obejmującą wszystkie państwa członkowskie 
UE do końca 2019 r.: 

Armenia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Czarnogóra, Eswatini, Jordania, Malediwy, Mongolia, Namibia, 
Palau, Republika Zielonego Przylądka, Tajlandia i Wietnam. 

2. Sprawiedliwe opodatkowanie 

2.1. Istnienie szkodliwych systemów podatkowych 

Następującej jurysdykcji, która zobowiązała się do zmiany lub zniesienia swoich szkodliwych systemów podatkowych 
obejmujących działalność wytwórczą i podobne działania charakteryzujące się niską mobilnością do końca 2018 r. i 
wykazała konkretne postępy w zainicjowaniu tych reform w 2018 r., przyznano czas do końca 2019 r. na dostosowa
nie swoich przepisów: 

(1) Dz.U. C 114 z 26.3.2019, s. 2–8. 
(2) Dz.U. C 176 z 22.5.2019, s. 2–5. 
(3) Dz.U. C 210 z 21.6.2019, s. 8–11. 
(4) Dz.U. C 351 z 17.10.2019, s. 7–9. 
(5) Dz.U. C 386 z 14.11.2019, s. 2–4. 
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Maroko. 

Następującym jurysdykcjom, które zobowiązały się do zmiany lub zniesienia swoich szkodliwych systemów podatko
wych do końca 2108 r., lecz którym działanie to uniemożliwiły faktyczne problemy natury instytucjonalnej lub kon
stytucyjnej mimo konkretnych postępów w 2018 r., przyznano czas do końca 2019 r. na dostosowanie ich przepi
sów: 

Wyspy Cooka i Malediwy. 

Następujące jurysdykcje zobowiązały się zmienić lub znieść szkodliwe systemy podatkowe do końca 2019 r.: 

Antigua i Barbuda, Australia, Belize, Curaçao, Maroko, Namibia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia oraz Seszele. 

Następująca jurysdykcja zobowiązała się zmienić lub znieść szkodliwy system podatkowy do końca 2020 r.: 

Jordania. 

2.2. Istnienie systemów podatkowych wspierających struktury typu offshore mające przyciągać zyski, które nie odzwierciedlają rzeczywis
tej działalności gospodarczej 

Następującym jurysdykcjom, które zobowiązały się do zajęcia się kwestiami dotyczącymi istoty ekonomicznej trans
akcji w dziedzinie funduszy zbiorowego inwestowania, nawiązały konstruktywny dialog z grupą i nadal współpracują 
przyznano czas do końca 2019 r. na dostosowanie ich przepisów: 

Bahamy, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze oraz Kajmany. 

Następująca jurysdykcja zobowiązała się zaradzić problemom związanym z istotą ekonomiczną do końca 2019 r.: 

Barbados. 

3. Środki przeciwdziałające BEPS 

3.1. Członkostwo w otwartych ramach w zakresie BEPS lub zobowiązanie się do wdrożenia minimalnych standardów OECD dotyczą
cych przeciwdziałania BEPS 

Następujące jurysdykcje zobowiązały się przystąpić do otwartych ram w zakresie BEPS lub wdrożyć minimalne stan
dardy OECD dotyczące przeciwdziałania BEPS do końca 2019 r.: 

Czarnogóra. 

Następujące jurysdykcje zobowiązały się przystąpić do otwartych ram w zakresie BEPS lub wdrożyć minimalne stan
dardy OECD dotyczący przeciwdziałania BEPS, o ile takie zobowiązanie stanie się relewantne: 

Nauru, Niue i Palau.”   
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