Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 11 listopada 2020 r.


Informacje generalne – dokumenty strategiczne

Mechanizmy rozstrzygania sporów podatkowych – Dyrektywa 2017/1852 z dnia 10
października 2017 r.
Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej ma na celu
usprawnienie systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania między państwami UE, zapewniając w ten sposób zarówno obywatelom jak i
przedsiębiorstwom większą pewność i terminowość decyzji. Dotyczy to w szczególności
sporów związanych z podwójnym lub wielokrotnym opodatkowaniem, w przypadku gdy 2 lub
więcej krajów rości sobie prawo do opodatkowania tych samych dochodów lub zysków. Opiera
się na Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania z 1990 r., która
ogranicza się do sporów dotyczących cen transferowych i podziału zysków między zakładami
(zwanej również konwencją arbitrażową Unii Europejskiej).
Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich podatników podlegających opodatkowaniu
podatkiem od dochodu i kapitału objętych dwustronnymi umowami podatkowymi i konwencją
arbitrażową.
Transgraniczne podwójne opodatkowanie ma miejsce, gdy dochody lub kapitał
przedsiębiorstwa są opodatkowane przez dwa różne państwa. Jest to poważny hamulec dla
działalności transgranicznej, powoduje zakłócenia gospodarcze i ma negatywny wpływ na
inwestycje transgraniczne.
W pierwszej kolejności skarżący składa skargę do organów podatkowych zainteresowanych
państw UE. Organy te powinny dążyć do osiągnięcia wzajemnego porozumienia w sprawie
skargi w ciągu 2 lat od jej przyjęcia przez organ podatkowy.
Komisję doradczą powołuje w celu rozwiązania sporu, gdy:


jedno z zainteresowanych państw UE odrzuciło skargę:

Skarżący może wystąpić z wnioskiem o powołanie komisji doradczej, jeżeli jedno z państw
UE, którego dotyczy spór, odrzuci skargę. Komisja doradcza musi podjąć decyzję w sprawie
dopuszczalności i przyjęcia skargi w ciągu 6 miesięcy od odrzucenia skargi; decyzja ta jest
wiążąca dla zainteresowanych państw.


skargi nie rozpatrzono w ciągu 2 lat od jej przyjęcia:

Jeżeli organy podatkowe państw UE uczestniczących w sporze nie osiągną porozumienia w
sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie 2 lat od przyjęcia skargi,
należy powołać komisję doradczą. Komisja doradcza musi wydać opinię na temat sposobu
rozwiązania sporu nie później niż 6 miesięcy po jej powołaniu przez zainteresowane państwa.
Zainteresowane państwa mogą zgodzić się na powołanie – zamiast komisji doradczej – komisji
ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, która może mieć inny skład i formę niż komisja
doradcza. Zainteresowane państwa mają prawo do podjęcia decyzji, która nie jest zgodna z
opinią komisji doradczej lub, w stosownych przypadkach, komisji ds. pozasądowego

rozstrzygania sporów. Jeżeli jednak nie osiągną one porozumienia co do sposobu
rozstrzygnięcia sporu, są związane tą opinią.
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32017L1852

1.

Prowadzone procesy konsultacyjne:

Zdrowe gleby – nowa strategia UE na rzecz ochrony gleb

Konsultacje publiczne strategii UE na rzecz ochrony klimatu i różnorodności biologicznej w
ramach Europejskiego Zielonego Ładu – ochrona gleb (m.in. Dyrektywa 2004/35/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku
naturalnemu) – I etap legislacyjny – plany działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii to
10 grudnia 2020 r.
Zdrowe gleby mają zasadnicze znaczenie w realizacji celów w zakresie klimatu i różnorodności
biologicznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Inicjatywa ta jest częścią unijnej
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Obecna strategia zostanie zaktualizowana, tak aby
włączyć do niej kwestie degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi (tzw. „neutralność
degradacji gruntów”). Cele inicjatywy to: ochrona żyzności gleby, ograniczenie erozji i
uszczelniania gleby, zwiększenie zawartości materii organicznej, identyfikacja
zanieczyszczonych terenów, rekultywacja zdegradowanych gleb, zdefiniowanie „dobrego
stanu ekologicznego” gleb.
Zagadnienia te były przedmiotem prac Komisji Europejskiej – Wniosek dotyczący dyrektywy
Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiająca ramy dla ochrony gleby.
Link: https://pracodawcy.pl/zdrowe-gleby-nowa-strategia-ue-na-rzecz-ochrony-gleb/
2.

Produkty przemysłowe – ocena nowych ram prawnych

Konsultacje publiczne ram prawnych dotyczących produktów przemysłowych w UE (w oparciu
o New Legislative Framework for EU product w odniesieniu do Rozporządzenia UE Nr
765/2008) – I etap legislacyjny – plany działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2
grudnia 2020 r.
Nowe ramy prawne dotyczące produktów przemysłowych w UE mają na celu usprawnienie
rynku wewnętrznego towarów przez poprawę nadzoru rynku i podniesienie jakości ocen
zgodności. Zważywszy na nieustające zmiany w świecie technologii, inicjatywa ta ma na celu
ocenę tego, czy nowe ramy prawne nadal spełniają swoje zadanie w kontekście gospodarki
cyfrowej i gospodarki o obiegu zamkniętym.
Link: https://pracodawcy.pl/produkty-przemyslowe-ocena-nowych-ram-prawnych/


Publikacje, stanowiska oraz opinie:

Publikacja UE: Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Dźwigaj z głową
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: Dźwigaj z głową – Healthy workplaces lighten the load
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą negatywnie wpływają na
jakość życia i stanowią jedną z głównych przyczyn zwolnień chorobowych i przechodzenia na
wcześniejszą emeryturę. Ma to negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i

gospodarki jako całości. Pomimo podejmowania istotnych wysiłków w celu zapobiegania im,
zaburzenia te pozostają w Europie najczęściej występującym problemem zdrowotnym
związanym z pracą. Zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą można
zapobiegać dzięki odpowiedniemu podejściu. Przeciwdziałanie tym problemom nie tylko chroni
poszczególnych pracowników, ale dzięki obniżeniu absencji chorobowej i podniesieniu
wydajności zwiększa konkurencyjność firmy, a także redukuje obciążenie krajowych systemów
opieki zdrowotnej.
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/publikacja-ue-zdrowe-i-bezpiecznemiejsce-pracy-dzwigaj-z-glowa/


Informacje o wydarzeniach

Raw Materials on the Horizon – an ETP SMR Webinar Series (16-18 November 2020)
Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonych Surowców Mineralnych (ETP SMR)
zaprasza na cykl trzech webinariów ‘Raw Materials on the Horizon’ w dniach 16-18 listopada
2020 r. Jest to cykl wirtualnych wydarzeń dotyczących tematyki surowcowej, które mają na
celu zaprezentowanie najważniejszych bieżących działań i inicjatyw w ramach unijnej
społeczności zajmującej się badaniami i innowacjami w dziedzinie surowców. Spotkania mają
na celu pokazanie najważniejszych problemów dotyczących surowców w UE oraz
zaprezentowanie argumentów, że przemysł jest zrównoważony i działa w poszanowaniu dla
środowiska i potrzeb społeczeństw.
Spotkania będą miały formę krótkich seminariów obejmujących trzy kluczowych tematów:
Zrównoważony rozwój w surowcowym łańcuchu wartości (16 listopada 2020 r. | 11:30–13:00),
Surowce a czysta energia (17 listopada 2020 | 15:00-16:30), Surowce a potrzeby społeczne i
środowiskowe (18 listopada 2020 r. | 11:00-12:30).
W jednym z seminariów dotyczącym zrównoważonego rozwoju, w poniedziałek 16 listopada o
11:30, weźmie udział Pan Radosław Źydok – Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i
Strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A.
Więcej informacji
november-2020/

pod

linkiem:

https://pracodawcy.pl/an-etp-smr-webinar-series-16-18-
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