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DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 grudnia 2006 r.
powołująca grupę ekspertów ds. cen transferowych
(2007/75/WE)

EWWiS, Euratom (regulamin wewnętrzny Komisji) (3),
należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji
przez członków grupy ekspertów.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Przygotowane przez służby Komisji badanie zatytułowane
„Opodatkowanie przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym” (1) wskazało na rosnące znaczenie problemów
podatkowych związanych z cenami transferowymi, dotyczących rynku wewnętrznego.
W swoim komunikacie „W kierunku wewnętrznego rynku
bez przeszkód – Strategia mająca na celu wprowadzenie dla
przedsiębiorstw ujednoliconej podstawy wymiaru podatku
dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do ich
działalności obejmującej całą UE” (2) Komisja uznała
potrzebę odwołania się do wiedzy fachowej ekspertów
w dziedzinie cen transferowych.

(9)

Dane osobowe członków grupy ekspertów powinny być
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/
2001 Parlamentu Europejskiego 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 (4).

(10) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpo-

wiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia
tego okresu,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Grupa ekspertów ds. cen transferowych

(3)

W roku 2002 ustanowiono nieformalnie „Wspólne Forum
UE ds. Cen Transferowych”.

Niniejszym powołuje się grupę ekspertów ds. cen transferowych,
zwaną dalej „grupą”, ze skutkiem od dnia 1 marca 2007 r.

(4)

Od chwili jego ustanowienia „Wspólne Forum UE ds. Cen
Transferowych” stało się użyteczną platformą dyskusji
między państwami członkowskimi a sektorem prywatnym,
które skłoniły Komisję do zaproponowała dwóch kodeksów postępowania, przyjętych następnie przez państwa
członkowskie w Radzie.

Grupa ta będzie nazywana „Wspólnym Forum UE ds. Cen
Transferowych”.

Artykuł 2
Zadania

(5)

(6)

Z uwagi na pozytywne doświadczenia z działalności forum
oraz fakt, że Komisja stale potrzebuje takiego organu,
kontynuacja prac forum powinna zostać określona w formie
aktu prawnego. W związku z powyższym konieczne jest
ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie cen transferowych oraz zdefiniowanie jej zadań i struktury.
W skład grupy ekspertów ds. cen transferowych powinni
wejść rządowi i pochodzący z sektora prywatnego eksperci
w dziedzinie cen transferowych.

(7)

Grupa ekspertów ds. cen transferowych powinna pomagać
i doradzać Komisji przy rozwiązywaniu problemów
podatkowych związanych z cenami transferowymi.

(8)

Bez uszczerbku dla zasad dotyczących bezpieczeństwa
określonych w załączniku do decyzji nr 2001/844/WE,

(1) SEC(2001) 1681 z 23.10.2001.
(2) COM (2001) 582 wersja ostateczna z 23.10.2001.

Do zadań grupy należy:
—

stworzenie platformy do dyskusji między przedsiębiorcami
i specjalistami reprezentującymi krajowe administracje
podatkowe na temat problemów związanych z cenami
transferowymi, które stanowią przeszkodę dla transgranicznej działalności handlowej wewnątrz Wspólnoty,

—

doradzanie Komisji przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi,

—

pomaganie Komisji w znajdowaniu praktycznych rozwiązań zgodnych z wytycznymi OECD (5) w celu doprowadzenia do bardziej jednolitego stosowania zasad
dotyczących cen transferowych w całej Wspólnocie.

(3) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1.
(4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.
(5) Wytyczne OECD dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw
wielonarodowych i administracji podatkowych przyjęte w czerwcu
1995 r.
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c)

jeżeli nie spełniają warunków określonych w art. 287
Traktatu;

d)

jeżeli, niezgodnie z ust. 5, nie są niezależni od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych;

e)

jeżeli, niezgodnie z ust. 6, nie poinformowali Komisji
w odpowiednim czasie o wszelkich konfliktach interesów,
które mogłyby podważyć ich obiektywizm.

Konsultacje
1. Komisja może konsultować się z grupą we wszystkich
kwestiach związanej z cenami transferowymi.
2. Przewodniczący grupy może doradzić Komisji skonsultowanie się z grupą w sprawie określonego zagadnienia.

Artykuł 4
Skład – powoływanie

10. Nazwiska członków powołanych jako osoby prywatne są
publikowane na stronie internetowej DG TAXUD. Nazwiska
członków są zbierane, przetwarzane i publikowane zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

1. W skład grupy wchodzi do 43 członków, w tym:
Artykuł 5
(a)

po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego,

(b)

do 15 przedstawicieli sektora prywatnego,

(c)

przewodniczący.

Zasady działania
1. W porozumieniu z Komisją grupa może powoływać
podgrupy do zbadania szczegółowych kwestii podlegających
zakresowi obowiązków ustalonemu przez grupę. Zaraz po
wypełnieniu swojego mandatu takie podgrupy są rozwiązywane.

2. Członkowie reprezentujący państwa członkowskie wyznaczani są przez odpowiednie władze krajowe. Są oni urzędnikami
służby cywilnej zajmującymi się zagadnieniami dotyczącymi cen
transferowych.

2. Przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach
grupy albo dyskusjach lub pracach podgrupy ekspertów lub
obserwatorów posiadających odpowiednią wiedzę na temat
zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia, jeżeli zdaniem
Komisji jest to konieczne lub pomocne.

3. Członkowie z sektora prywatnego są wyznaczani przez
Komisję spośród ekspertów posiadających doświadczenie i kompetencje w dziedzinie cen transferowych.

Jako obserwatorzy mogą być zaproszeni w szczególności
przedstawiciele krajów kandydujących i sekretariatu OECD.

4. Nazwiska kandydatów, których uznano za odpowiednich,
ale których nie powołano, mogą zostać umieszczone na liście
rezerwowej, z której Komisja może korzystać jeśli wystąpi
konieczność zastąpienia członków grupy.
5. Członkowie z sektora prywatnego są powoływani jako
osoby prywatne i doradzają Komisji niezależnie od jakichkolwiek
wpływów zewnętrznych.
6. W odpowiednim czasie informują Komisję o wszelkich
konfliktach interesów, które mogłyby podważyć ich obiektywizm.
7. Komisja wyznacza również przewodniczącego.
8. Członkowie grupy są powoływani na dwuletnią kadencję,
z możliwością przedłużenia kadencji. Członkowie grupy pełnią
swoje funkcje do czasu ich zastąpienia lub do wygaśnięcia ich
kadencji.
9. Członkowie mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje
do wygaśnięcia ich kadencji, w następujących przypadkach:

3. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku
uczestnictwa w obradach lub pracach grupy lub podgrupy
dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujawniane.
4. Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji, zgodnie z określonymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu.
5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inni zainteresowani
urzędnicy Komisji.
6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu
o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję.
7. Służby Komisji mogą publikować lub umieszczać w Internecie (6), w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie
streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze grupy.

Artykuł 6
Zwrot kosztów

a)

jeżeli złożą rezygnację;

Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty pobytu
ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów
w związku z działaniami grupy są refundowane przez Komisję

b)

jeżeli utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace
grupy;

(6) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm
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zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów
poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.
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Artykuł 7
Termin wygaśnięcia

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2011 r.
Członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane przez siebie usługi.

Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu
przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.
W imieniu Komisji
László KOVÁCS
Członek Komisji

