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państwo i społeczeństwo  

Przedsiębiorstwa w  ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
dążą do redukcji kosztów we wszystkich obszarach swojej aktywności. 
Dlatego szczególnego znaczenia nabiera stosowana przez nie polityka 
podatkowa, gdyż jej skutki mają wpływ na kondycję finansów publicz-
nych. Wykorzystywane przez biznes różne formy agresywnej optyma-
lizacji podatkowej, prowadzące do  nielegalnego unikania opodatko-
wania, powodują straty liczone w setkach miliardów euro, wpływając 
na uszczuplenie dochodów państw, a co za tym idzie, jakość życia oby-
wateli. Skuteczna walka z tym zjawiskiem jest zaliczana do priorytetów 
wszystkich administracji krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.

Agresywna optymalizacja podatkowa

Unikanie obciążeń związanych z CIT

JACEK PASTUSZKA 

Wprowadzenie 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) podkreśla, że najmniejsze tery-
torialnie i demograficznie jurysdykcje po-
datkowe na świecie (Brytyjskie Wyspy 
Dzie wicze, Bermudy, Barbados i Bahamy) 
przyjmują i realizują więcej bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, niż najwięk-
sze terytorialnie gospodarki świata, takie 
jak Rosja, Chiny i Indie. W ogóle nie opo-
datkowują dochodów lub opodatkowują 

1 B. Kuźniacki: Opodatkowanie�zagranicznych�spółek�kontrolowanych�(CFC),�Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s 31.
2 Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12.7.2016 ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie 

praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
(Dz. Urz. L 193/1 z lipca 2016 r.).

je na niskim poziomie, innymi słowy, 
tworzą idealne środowisko do unikania 
opodatkowania1. Problem ten dostrze-
gła również Unia Europejska. Rada Unii 
Europejskiej 12 lipca 2016r., uwzględnia-
jąc wniosek Komisji Europejskiej, ustano-
wiła przepisy mające na celu przeciwdzia-
łanie praktykom unikania opodatkowania, 
które bezpośrednio wpływają na funkcjo-
nowanie rynku wewnętrznego2. System 
podatkowy, który nie posiada skutecznych 
instrumentów ograniczających nierzetel-
ną redukcję przez podmioty gospodarcze 
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poziomu obciążeń podatkowych, nie gwa-
rantuje obywatelom sprawiedliwej redy-
strybucji efektów wzrostu gospodarcze-
go. Dlatego też, eliminacja agresywnej 
optymalizacji podatkowej, potęgującej 
utratę dochodów budżetowych państw 
członkowskich, jest wyzwaniem dla zjed-
noczonej Europy, a tym samym także dla 
Polski. Obecnie należy do priorytetów nie 
tylko polskiego rządu, ale także organów 
Unii Europejskiej i instytucji międzyna-
rodowych, np. Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD)3.

Nadrzędnym celem niniejszego opraco-
wania jest przedstawienie zjawiska agre-
sywnej optymalizacji podatkowej, która 
niewątpliwie stanowi eufemizm „oszu-
stwa” czy „przestępstwa podatkowego”. 
W artykule został również określony jej 
wpływ na kondycję finansów publicznych 
niektórych państw UE i Polski oraz kon-
kurencję, a także finalnie jakość życia 
obywateli. Tytułowe zagadnienie zostało 
przeanalizowane wyłącznie w odniesieniu 
do podatku dochodowego od osób praw-
nych (CIT).

Optymalizacja podatkowa
Przedsiębiorstwa w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej w sposób 
oczywisty dążą do  redukcji kosztów 
we wszystkich obszarach swojej aktyw-
ności, w tym również podatkowej. Zatem 
procesy optymalizacyjne w zakresie mini-
malizacji obciążeń podatkowych wydają 
się być nieodzownym elementem efek-
tywnego zarządzania przedsiębiorstwem, 

3 Organization�for�Economic�Co-operation�and�Development została utworzona na mocy Konwencji o Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju sporządzonej w Paryżu 14.12.1960. 

zyskując na znaczeniu przy podejmowaniu 
decyzji biznesowych. Takie modyfikacje 
pozwalają na zmniejszenie poziomu opo-
datkowania dzięki korzystnemu ukształto-
waniu struktury organizacyjnej, implemen-
tacji odpowiednich działań, schematów, 
gotowych rozwiązań, w tym dla indywi-
dualnych branż oraz specyfice poszczegól-
nych państw, które posiadają przyjazne roz-
wiązania systemowe. Wdrażane działania 
wynikają z bieżącej sytuacji ekonomicznej 
podmiotów gospodarczych funkcjonują-
cych zarówno w Polsce, jak i na świecie 
oraz postępującej ich integracji, przeja-
wiającej się wzrostem zarówno często-
tliwości, jak i kompleksowości procesów 
restrukturyzujących działalność bizneso-
wą. Mają na celu racjonalizację łańcucha 
dostaw i maksymalizację efektów synergii 
oraz wpływają na konieczność dostosowa-
nia metod rozliczeń podmiotów powią-
zanych do aktualnych potrzeb i trendów 
ekonomicznych. Taka wiedza odgrywa 
coraz większą rolę w konkurencji między 
podmiotami funkcjonującymi na rynku 
w otoczeniu krajowym i transgranicznym. 

Przedsiębiorcy mogą osiągać lepsze 
wyniki finansowe, a doradcy dostrzec 
nowe, ciekawe i zyskowne pola działa-
nia. Optymalizacja jest zatem pożąda-
na w każdym przedsiębiorstwie i należy 
ją postrzegać z perspektywy zarządzania 
ryzykiem biznesowym oraz jako potężne 
narzędzie planowania efektywnej stopy 
podatkowej. 

Na szczególną uwagę zasługuje jed-
nak to, że we wspomnianych procesach 
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optymalizujących dochody są wkompo-
nowane takie rozwiązania, które agresyw-
nie ograniczają zobowiązania podatko-
we. Te niepokojące zjawiska przybierają 
formę nielegalnego unikania opodatko-
wania lub uchylania się od opodatkowa-
nia, a wieloetapowe procesy decyzyjne 
przedsiębiorców nie prowadzą do uza-
sadnionych biznesowo celów gospodar-
czych, lecz przede wszystkim są skie-
rowane na uzyskanie wyników podat-
kowych ograniczających realną stawkę 
podatkową, eliminujących w całości 
zobowiązania podatkowe lub generują-
cych długookresową tarczę podatkową. 
Wskazanie agresywnej optymalizacji po-
datkowej jest szczególnie trudne między 
innymi ze względu na to, że polityka po-
datkowa przedsiębiorców zrzeszonych 
w grupach kapitałowych jest realizowa-
na w związku z ich działalnością mię-
dzynarodową. Jest to zjawisko złożone 
i wielopłaszczyznowe, a jego skala się-
gająca kilkuset miliardów euro4 w skali 
roku ma niewątpliwie negatywny wpływ 
nie tylko na budżety państw członkow-
skich Unii Europejskiej, ale również na sy-
tuację finansową przedsiębiorców, którzy 
nie stosują tego typu praktyk; stawia ich 

4 Skala zjawiska zostanie dokładnie przedstawiona w dalszej części artykułu.
5 J. Wyciślok: Optymalizacja�podatkowa,�Legalne�zmniejszenie�obciążeń�podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 29.
6 Pojęcia: działania�nieodzwierciedlające�rzeczywistych,�rzetelnych�transakcji�lub�faktycznych�procesów, realizacja�

celu�gospodarczego, faktyczne�działania�biznesowe, sprowadzają się do oceny czynności podejmowanych 
przez podmioty gospodarcze. Zawierane transakcje mogą obejmować rzetelne procesy działania w biznesie 
i mogą również być ukierunkowane na realizację innego celu niż gospodarczy. Przykładowo, jeśli spółka 
przenosi do podmiotu powiązanego z siedzibą na Cyprze znak towarowy i transferuje tylko wartość prawną 
tego znaku (na Cyprze dokonywana jest jego rejestracja w urzędzie patentowym i ponoszone są jedynie koszty 
administracyjne), bez wartości ekonomicznej, tj. nadal w podmiocie przekazującym jest budowana wartość 
tego znaku-marki (ponoszone są koszty marketingu, reklamy i ochrony jego wartości), to takie czynności 
nie mogą być traktowane jako realizacja faktycznego celu gospodarczego ‒ biznesowego, lecz budują one 
sztuczną konstrukcję generującą nadużycia podatkowe. W ramach transakcji rynkowych pomiędzy podmiotami 
niepowiązanymi, wartość prawna i ekonomiczna znaku towarowego zostałaby przeniesiona jednocześnie.

to na przegranej pozycji pod względem 
konkurencyjności. 

Agresywna 
optymalizacja podatkowa
Optymalizacja podatkowa, jako kategoria 
ekonomiczna, jest tłumaczona jako plano-
wanie podatkowe mające na celu stworze-
nie optymalnych pod względem obciążeń 
podatkowych struktur i rozwiązań odno-
szących się do podejmowanych przez po-
datników konkretnych działań operacyj-
nych, finansowych lub inwestycyjnych5.

Definicji agresywnej optymalizacji 
podatkowej nie znajdziemy zarówno 
w przepisach prawa podatkowego, jak 
i w ogólnie dostępnych słownikach, po-
nieważ termin ten jest używany w zasa-
dzie tylko przez pracowników admini-
stracji skarbowej, doradców podatkowych 
i ich klientów. Agresywna optymalizacja 
ma znamiona unikania lub uchylania się 
od opodatkowania i polega na realizacji 
działań wynikających z przepisów prawa, 
które nie odzwierciedlają rzeczywistych, 
rzetelnych transakcji lub faktycznych pro-
cesów biznesowych, a są ukierunkowane 
w szczególności na obniżanie obciążeń 
podatkowych6. Trudno zatem wyznaczyć 
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granicę pomiędzy optymalizacją, a agre-
sywną optymalizacją podatkową. Należy 
jednak wyraźnie rozgraniczyć działalność 
podatnika, który korzysta z dostępnych 
rozwiązań umocowanych w prawie podat-
kowym, od takiej, która co prawda mie-
ści się w granicach prawa, lecz jest ukie-
runkowana na realizację celu podatko-
wego, a nie celu gospodarczego. Innymi 
słowy, zastosowane agresywne modele 
optymalizujące zobowiązania podatko-
we nie wynikają z faktycznych czynności 
biznesowych przedsiębiorcy, lecz tworzą 
łańcuch zdarzeń umożliwiających realiza-
cję celu podatkowego, jakim jest minima-
lizacja lub brak obciążeń podatkowych. 
Fuzje i przejęcia właścicielskie, łączenie 
i podział podmiotów, tworzenie struk-
tur holdingowych, w tym z wykorzy-
staniem „rajów podatkowych”, wykupy 
menadżerskie, budowanie konsorcjów 
i konwersja biznesowego modelu dzia-
łania grup kapitałowych, zamkniętych 
funduszy inwestycyjnych, rozliczanie 
„złych” długów, kosztów prac rozwojo-
wych, znaków towarowych, know-how, 
zawyżone wyceny aportów, czy chociaż-
by wydłużenie okresu rozliczeniowego 
usług, są instrumentami optymalizacyj-
nymi, których stosowanie wymaga zapla-
nowanego w dłuższym okresie działania. 
Takie procesy mogą skutkować przyspie-
szeniem rozpoznawania kosztu podat-
kowego, opóźnieniem rozliczenia przy-
chodu lub ograniczeniem realnej stawki 
podatkowej. W konsekwencji prowadzą 
do osiągnięcia określonych zamierzeń 

7 Więcej – J. Wyciślok, op.cit., s. 42.

strategicznych i są wszechobecne na rynku 
krajowym i zagranicznym, jako konse-
kwencja postępującej globalizacji ryn-
ków oraz pogłębiającej się konkurencji. 
Jeżeli służą redukcji obciążeń podatko-
wych przez realizację faktycznych celów 
gospodarczych, a nie podatkowych, opty-
malizacja jest uzasadniona. 

Fikcyjne transakcje lub polegające na 
tworzeniu sztucznych struktur, będą ge-
nerować nadużycia podatkowe. W tym 
wypadku mamy bowiem do czynienia 
z redukcją obciążeń publiczno-prawnych 
dzięki tzw. obejściu prawa. Zjawisko 
jest znane od czasów prawa rzymskiego, 
kiedy sformułowano definicję tego zja-
wiska: „Contra legem facit, qui id facit 
lex prohibet, in fraudem vero, qui sa-
lvis verbis legis sententiameius circu-
mvenit”, co znaczy: „Przeciwko ustawie 
działa ten, kto działa w sposób sprzeczny 
z jej brzmieniem, a oszukańczo w sto-
sunku do ustawy ten, kto działając zgod-
nie z jej brzmieniem, obchodzi jej inten-
cję”. Tym samym, przez pojęcie „obejścia 
prawa” należy rozumieć czynność nieob-
jętą zakazem prawnym, ale przedsięwzię-
tą w celu osiągnięcia skutku zakazanego 
przez prawo7. W omawianych wypadkach 
mamy zatem do czynienia ze zdarzeniami 
definiowanymi jako stosowanie cywili-
stycznej zasady swobody umów, która po-
zwala „manewrować”, aby osiągnąć niższe 
opodatkowanie w stosunku do oczekiwa-
nego przez prawodawcę. Jednocześnie 
nie są przy tym łamane żadne zakazy 
ani nakazy ustawowe. 
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Pojęcie optymalizacji podatkowej pojawia 
się również w odniesieniu do stosowania 
i rozliczania cen transferowych. W obsza-
rze działania przedsiębiorstw transgranicz-
nych jest często stosowana polityka słu-
żąca redukcji poziomu obciążeń podat-
kowych. W ramach istniejących regulacji 
prawnych podmioty mogą transparentnie 
rozliczyć zobowiązania fiskalne, mając 
na uwadze, aby nie doszło do erozji bazy 
podatkowej, a transakcje były opodatko-
wane w państwach, w których osiągnięty 
dochód jest wypracowany, a nie w takich 
o atrakcyjnym systemie podatkowym (niż-
szy poziom lub brak obciążeń podatkowych, 
ulgi podatkowe itp.), do których ten do-
chód jest transferowany („przerzucany”). 
Jednakże przedsiębiorcy wykorzystują me-
chanizmy, które przyczyniają się do ograni-
czenia zobowiązań podatkowych, sięgając 
po takie sposoby kształtowania warunków 
w grupach kapitałowych, aby efektywnie 
opodatkować dochody w państwach, w któ-
rych zlokalizowana jest siedziba spółki matki 
lub w jurysdykcjach o istotnie niższym po-
ziomie obciążeń podatkowych, pomimo 
że dochód faktycznie powinien podlegać 
opodatkowaniu w kraju, w którym zreali-
zowano transakcję lub wykonano usługę. 
Wymienione działania wiążą się z przepro-
wadzeniem przez grupy kapitałowe szere-
gu, czasami sztucznych transakcji, w tym 
restrukturyzacji działalności, zmierzają-
cych do obniżenia zobowiązań. Dlatego 
też kluczowa przy ocenie, czy transakcja 

8 Ustawa z 29.8.1997 ‒Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.).
9 Pojęcia tożsame do odwrócenia i zastąpienia to recharakteryzacja, przedefiniowanie, restrukturyzacja.
10 Ustawa z 15.2.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U z 2017 r. poz. 2343, ze zm.).
11 Ustawa z 26.7.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

jest zgodna z rzeczywistymi warunkami 
rynkowymi, okazuje się analiza pełnionych 
funkcji, ponoszonego ryzyka i angażowanych 
aktywów, zwłaszcza ocena zdolności pod-
miotu do podejmowania decyzji w zakresie 
zarządzania danym ryzykiem, kontroli oraz 
możliwości finansowych do poniesienia ob-
ciążeń w wypadku materializacji danego ry-
zyka. Fundamentalne znaczenie ma analiza 
transakcji służąca ustaleniu, czy zostałaby 
zaakceptowana przez niezależne podmio-
ty zachowujące się z biznesowego punktu 
widzenia w sposób racjonalny.

Zwalczanie w Polsce agresywnej 
optymalizacji podatkowej
W polskim stanie prawnym, przepisami 
ograniczającymi agresywne planowanie 
podatkowe są: 

 • art. 199a Ordynacji podatkowej8, który 
umożliwia ocenę podatkowych skutków 
czynności prawnych przez odczytywanie 
ich treści nie tylko z dosłownego brzmie-
nia oświadczeń woli złożonych przez stro-
ny, ale zgodnie z zamiarem stron i celem 
tych czynności, jak również „odwrócenie” 
skutków podatkowych czynności zmierza-
jących do uzyskania korzyści podatkowych 
i „zastąpienie” ich skutkami podatkowymi 
innych czynności, które formalnie nie zo-
stały dokonane9;

 • art. 11 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych10 oraz art. 25 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych11 w zakresie cen transferowych;
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 • art. 119a Ordynacji podatkowej (od 
15 lipca 2016 r.) – generalna klauzula prze-
ciwko unikaniu opodatkowania, dla okre-
ślania granic legalnej optymalizacji po-
datkowej12;

 • tak zwane małe klauzule antyabuzywne 
(przeciwdziałające nadużyciom), wyni-
kające wprost z przepisów materialnego 
prawa podatkowego13.

Ordynacja podatkowa

Jeśli chodzi o ocenę stanów faktycznych 
przed wprowadzeniem klauzuli antyabu-
zywnej, czynności wywołujące u przedsię-
biorców przede wszystkim skutki podatko-
we (korzyści) przez zastosowanie agresyw-
nego planowania podatkowego, były i będą 
badane przez organy podatkowe na podsta-
wie przepisów wynikających z art. 199a 
Ordynacji podatkowej14. Zgodnie z jego 
§ 1 organ podatkowy dokonując ustalenia 
treści czynności prawnej, uwzględnia zgod-
ny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko 
dosłowne brzmienie oświadczeń woli zło-
żonych przez strony. Z kolei § 2 wskazuje, 
że jeśli pod pozorem dokonania czynności 
prawnej dokonano innej czynności prawnej, 
skutki podatkowe wywodzą się z tej ukrytej 
czynności. Z ugruntowanej linii orzeczni-
czej wojewódzkich sądów administracyj-
nych i Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wynika, że art.	199a	Ordynacji podatkowej 

12 Ustawa z 29.8.1997 Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.).
13 Przepisy dotyczące małych�klauzul�antyabuzywnych wynikają wprost z ustaw o podatku dochodowym od osób 

prawnych i osób fizycznych wymienionych powyżej.
14 Organy podatkowe wszczynają kontrole podatkowe w układzie historycznym. W związku z tym, zobowiązania 

podatkowe za 2015 r. (przed wprowadzeniem klauzuli antyabuzywnej) będą kontrolowane do 2021 r., 
z wykorzystaniem normy prawnej wynikającej z treści art. 199a Ordynacji podatkowej.

15 Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 17.1.2016, sygn. akt II FSK 3351/14, z 26.1.2016, sygn. 
akt II FSK 3306/14, z 19.10.2016, sygn. akt II FSK 1969/16 oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: 
z 11.4.2017, I SA/Po 1257/16 i z 1.2.2017, sygn. akt I SA/Gd 1536/16.

stwarza podstawę prawną do ustalenia 
stanu faktycznego istotnego dla wymiaru 
podatku, po uprzednim poznaniu treści 
czynności prawnej dokonanej przez po-
datnika, z którą ów stan się wiąże. Przepis 
ten nie tylko uprawnia, ale obliguje organy 
podatkowe do ustalenia rzeczywistej tre-
ści czynności cywilnoprawnej, określając 
zgodny zamiar stron i cel czynności. Ponadto 
organ podatkowy może wykazać, że mię-
dzy stronami umowy doszło do dokonania 
czynności cywilnoprawnej, jednak innej 
niż wynikająca z dosłownego brzmienia 
oświadczeń woli złożonych przez strony. 
W konsekwencji również skutki podat-
kowe oceniane będą z perspektywy owej 
innej czynności cywilnoprawnej. Sędziowie 
podkreślili również, że „przepisy regulu-
jące przeciwdziałanie unikaniu opodatko-
wania (dział IIIa, art. 119a i nast.) zostały 
wprowadzone do ustawy ‒ Ordynacja po-
datkowa dopiero z dniem 15 lipca 2016 r. 
(przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 
2016 r.) to jednak w stanie prawnym obo-
wiązującym przed tą datą organy podat-
kowe dysponowały możliwością przedefi-
niowania rodzaju czynności prawnej, w sto-
sunku do wskazywanego przez podatnika, 
jeżeli odmienny charakter takiej operacji 
wynikał z jej treści, zamiaru stron oraz celu. 
Możliwości takie zapewniał i nadal zapew-
nia art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej”15.
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Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych

Przepisami prawa, które stoją na straży 
rzetelnego rozliczania przez osoby prawne 
cen transferowych są art. 11 ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych16 
oraz rozporządzenie Ministra Finansów 
w sprawie sposobu i trybu określania do-
chodów osób prawnych w drodze osza-
cowania oraz sposobu i trybu elimino-
wania podwójnego opodatkowania osób 
prawnych w przypadku korekty zysków 
podmiotów powiązanych17. Dodatkowo 
wykorzystywane są: Wytyczne w sprawie 
cen transferowych dla międzynarodowych 
przedsiębiorstw oraz administracji podat-
kowych, opublikowane przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(Wytyczne OECD)18 oraz Modelowa kon-
wencja w sprawie podatku od dochodu 
i majątku.19 Regulacje te zostały wpro-
wadzone w celu ograniczenia transferu 

16 Ustawa z 15.2.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U z 2016 poz. 1888, ze zm.).
17 Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.9.2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób 

prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób 
prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186, ze zm., dalej: 
RMF z 2009 r.).

18 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych zostały przyjęte w 1976 r. i sukcesywnie aktualizowane. 
Podstawowym adresatem Wytycznych są przedsiębiorstwa wielonarodowe, rozumiane jako przedsiębiorstwa 
inwestujące lub posiadające własne oddziały lub spółki córki w innych państwach. Postanowienia Wytycznych 
nie stoją jednak na przeszkodzie ich przyjęciu przez przedsiębiorców krajowych. Istotą Wytycznych jest udział 
państw członkowskich OECD w ich implementacji na poziomie działań przedsiębiorców. W każdym z krajów 
członkowskich funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy (National�Contact�Point). KPK OECD państw 
przestrzegających Wytyczne są w szczególności zobowiązane do promowania i rozprzestrzeniania wiedzy 
na temat transparentnego podziału dochodów pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w międzynarodowych 
grupach kapitałowych – podmiotami powiązanymi. 

19 OECD jest jedynym forum, w którym rządy demokratycznych państw współpracują, aby stawić czoło 
gospodarczym, społecznym i środowiskowym wyzwaniom globalizacji. OECD podjęła również wysiłek, by pomóc 
rządom sprostać nowym wyzwaniom, takim jak zbiorowe zarządzanie gospodarką. OECD jest miejscem, 
gdzie rządy mogą porównywać doświadczenia, poszukiwać odpowiedzi na wspólne problemy, ustalać dobre 
praktyki, pracować na rzecz koordynacji krajowych i międzynarodowych kierunków działania harmonizujących 
wspólny rynek.

20 P. Małecki, M. Mazurkiewicz: CIT�Podatki�i�Rachunkowość, Komentarz, Wolters Kluwer, wyd. 4, Warszawa 
2013, s. 241.

zysków między podmiotami gospodar-
czymi w różnych krajach, gdzie „przerzu-
canie” przychodów i kosztów odbywa się 
przez zawyżenie lub zaniżenie wartości 
transakcji w stosunku do wartości rynko-
wej. Powoduje to, że pewna ich wartość 
służy albo podwyższeniu kosztów działania 
drugiego powiązanego podmiotu lub zani-
żeniu przychodu u dostawcy usług lub to-
warów20. Z przepisów tych wynika także, 
że organy podatkowe dysponują możliwo-
ścią określenia dochodu podatnika w dro-
dze oszacowania, w sytuacji zaistnienia 
szczególnych powiązań między podmio-
tami działającymi w grupie kapitałowej, 
gdy transakcje nie odpowiadają warun-
kom rynkowym. Regulacje te służą temu, 
aby sytuacja podatkowa podatników jed-
nego państwa, prowadzących działalność 
handlową, usługową, przemysłową i finan-
sową w drugim państwie, była przejrzy-
sta, jednakowa i gwarantowała stosowanie 
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przez wszystkie państwa wspólnoty roz-
wiązań identycznych dla poszczególnych 
przypadków.

Odstępstwa od ustalonych standar-
dów dają możliwość administracjom po-
datkowym oszacowania dochodu w celu 
rozliczenia kwestionowanych transakcji 
na warunkach rynkowych21.

Na efektywność ekonomiczno-gospodar-
czą działań podejmowanych przez grupy 
kapitałowe położono również nacisk 
w ukształtowanej linii orzeczniczej sądów 
administracyjnych, dotyczącej wykładni 
racjonalności działania podatnika funkcjo-
nującego w ramach podmiotów powiąza-
nych. Orzeczenia sądów administracyjnych 
wskazują, że organy podatkowe mają prawo 
do oceny, czy działania podjęte przez po-
wiązane przedsiębiorstwa były racjonalne 
ekonomicznie, czy też zawierane transak-
cje miały na celu realizację głównie celu 
podatkowego. Organy mogą dokonać re-
charakteryzacji (przedefiniowania) da-
nych transakcji, odnosząc się do warunków 
rzeczywiście ustalonych między strona-
mi, faktycznie pełnionych funkcji, pono-
szonego ryzyka i angażowanych aktywów, 
a nie tylko do zapisów umownych. Organ 
podatkowy uprawniony jest do określenia 
dochodów podatnika oraz należnego po-
datku, bez uwzględnienia warunków wy-
nikających z istniejących powiązań, jeżeli: 

 • po pierwsze, podatnik jest powiązany 
kapitałowo z innym podmiotem; 

21 Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, Wersja skrócona, lipiec 2010, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2011, s. 9.

22 Wyrok z 3.4.2014, sygn. akt I SA/Gd 86/14, wyrok z 14.12.2016, sygn. akt III SA/Wa 2900/15, wyrok 
z 11.9.2013, sygn. akt I SA/Sz 172/13.

23 B. Brzeziński: Wykładnia�prawa�podatkowego, ODDK, Gdańsk 2013, s. 168.

 • po drugie, w związku z istnieniem takich 
powiązań podatnik wykonuje świadczenia 
na warunkach odbiegających od warunków 
ogólnie stosowanych w czasie i miejscu 
wykonywania świadczenia; 

 • po trzecie, w wyniku tych powiązań 
i wykonywania świadczeń na warunkach 
korzystniejszych podatnik nie wykazuje 
dochodów albo wykazuje dochody niż-
sze od tych, jakich należałoby oczekiwać, 
gdyby warunki tych świadczeń nie odbie-
gały od warunków rynkowych. 

Regulacja ta ma na celu zabezpieczenie 
interesów Skarbu Państwa przed takimi 
działaniami podatników, które prowadzi-
łyby do zmniejszenia dochodu na rzecz 
podmiotu powiązanego, a w rezultacie 
zmniejszenia wymiaru w podatku do-
chodowym22.

Klauzula antyabuzywna

Rozpatrując natomiast poruszaną proble-
matykę na płaszczyźnie art. 119a Ordynacji 
podatkowej (klauzula antyabuzywna), 
aby określić granice legalnej optymalizacji 
podatkowej, od 15 lipca 2016 roku możliwe 
jest stosowanie generalnej klauzuli prze-
ciwko unikaniu opodatkowania. Jej funkcja 
polega na zapewnieniu adekwatności opo-
datkowania23. Stwarza podstawę prawną 
do odmówienia podatnikowi korzyści po-
datkowych, jakie ten osiągnął (lub tylko 
zamierzał osiągnąć) w drodze odpowied-
nio dobranych – zazwyczaj nietypowych 
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i gospodarczo zbędnych, choć zgodnych 
z prawem – działań, najczęściej mających 
postać czynności prawnych24. Ma przeciw-
działać unikaniu opodatkowania rozumia-
nego jako „wykorzystywanie przez podat-
nika rozdźwięku pomiędzy gospodarczym 
celem (sensem) normy prawnej, a jej języ-
kowym brzmieniem25. Klauzula umożliwia 
organom określenie zobowiązania podat-
kowego w sytuacji, gdy ten uzna, że po-
datnik dokonał transakcji bez uzasadnie-
nia gospodarczego, a głównym jej celem 
było uzyskanie korzyści podatkowej, czyli 
zmniejszenie zobowiązania podatkowe-
go. Zgodnie z założeniami ustawowymi, 
klauzula jest niezbędna dla zapewnienia 
równego traktowania wszystkich podat-
ników. W wypadku jej braku podatnik 
unikający opodatkowania znajdowałby 
się w lepszej sytuacji niż podatnik płacą-
cy podatek, chociaż obydwaj osiągnęliby 
identyczny efekt gospodarczy26.

Biorąc powyższe pod uwagę, klauzula 
ma zastosowanie do pozorowanych i nie-
mających uzasadnienia czynności podejmo-
wanych przez podatnika w sferze aktywno-
ści gospodarczej, za pomocą których pró-
buje się w sposób sprzeczny z celem i istotą 
przepisów podatkowych osiągnąć znaczne 
korzyści podatkowe. Konsekwencją za-
stosowania klauzuli będzie pozbawienie 
ich podatnika w drodze decyzji admini-
stracyjnej i zobowiązanie go do zapłace-
nia powstałych zaległości podatkowych 

24 B. Brzeziński, A. Olesińska: Klauzula�normatywna�zapobiegania�unikania�opodatkowania, w: Prawo�podatkowe�
–�teoria,�instytucje,�funkcjonowanie, red. B Brzeziński, TNOiK, Toruń 2009, s. 290.

25 A. Olesińska: Klauzula�ogólna�przeciwko�unikaniu�opodatkowania, TNOiK, Toruń 2013, s. 31-32.
26 Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, <www.legislacja.rcl.gov.pl/docs/1/161556/ 

161557/dokument72713.pdf>.

wraz z odsetkami liczonymi od terminu 
powstania zobowiązania podatkowego. 
Ze względu na przyjęte regulacje szcze-
gółowe instrument ten nie będzie stoso-
wany wobec rozliczeń podatników pro-
wadzących działalność w niewielkim za-
kresie. Klauzula znajdzie zastosowanie, 
jeśli potencjalny zysk podatkowy z fasa-
dowej struktury przekroczy 100 tys. zł. 
Nie jest więc wymierzona w drobnych 
przedsiębiorców, ale ukierunkowana na 
zwalczanie zjawiska unikania opodatkowa-
nia przede wszystkim w skali międzynaro-
dowej; jej celem jest podważanie nierze-
telnych transakcji zawieranych pomiędzy 
podmiotami powiązanymi działającymi 
w układzie transgranicznym.

Klauzula przeciwko unikaniu opodat-
kowania wpisuje się w kontekst działań 
zmierzających do zapobiegania i ograni-
czania luki w dochodach budżetowych 
będącej skutkiem wykorzystywania 
przez przedsiębiorców rozwiązań agre-
sywnie optymalizujących zobowiązania. 
Ponieważ jest to nowy instrument prawa 
podatkowego, praktyka jego stosowania 
oraz następcza weryfikacja sądowo-admi-
nistracyjna dopiero zostanie ukształtowa-
na. W tym miejscu podkreślenia wymaga 
jednak, że polska klauzula jest w więk-
szości spójna z wytycznymi zawartymi 
w dyrektywach Rady UE. Jak już wcze-
śniej wspomniano, chodzi bowiem o to, 
by podatnicy, którzy mają zamiar obniżyć 
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obciążenia podatkowe przenosząc za po-
mocą sztucznych struktur dochody do kra-
jów o niższych podatkach lub redukują-
cych zobowiązania podatkowe przez stoso-
wanie agresywnych modeli biznesowych, 
nie pozostali bezkarni. Podatek powinien 
bowiem zostać zapłacony w tym kraju 
i przez to przedsiębiorstwo, w którym wy-
kazany dochód jest wypracowywany. 

Przepisy materialne  
– małe klauzule antyabuzywne

Polska podjęła wiele działań mających 
na celu implementację rozwiązań zawar-
tych w BEPS27, skutkujących wyposaże-
niem władz państwowych w instrumen-
ty pozwalające na zapobieganie nieuza-
sadnionemu unikaniu opodatkowania 
przez podmioty działające w ramach mię-
dzynarodowych struktur kapitałowych. 
W tym zakresie zmianie uległy przepisy 
materialnego prawa podatkowego umoż-
liwiające kwestionowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości na podstawie postano-
wień wynikających wprost z ustaw podat-
kowych, a nie klauzul generalnych zawar-
tych w przepisach prawa proceduralnego. 

Jedną z pierwszych zmian wprowa-
dzonych przez polskiego ustawodaw-
cę było rozszerzenie od 1 stycznia 2014 
roku zakresu podmiotowego ustawy o CIT 
o spółki komandytowo-akcyjne mające 
siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. 
Rozwiązanie takie pozwoliło na uszczel-
nienie systemu podatkowego przez 

27 Base Erosion Profit Shifting (erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków) ‒ termin rozpowszechniony 
dzięki raportowi OECD nt. przeciwdziałaniea BEPS, znanemu również jako „Plan Działania BEPS”. OECD, 
Model�Tax�Convention�on�Income�and�Capital:�Full�Version�2014, Paryż 2015. OECD, Transfer�Pricing�
Guidelines�for�Multinational�Enterprises�and�Tax�Administrations, Paryż 2010.

przeciwdziałanie wykorzystaniu podmio-
tów hybrydowych oraz eliminację wehi-
kułów inwestycyjnych. 

Ustawodawca powiązał także opodatko-
wanie jednej ze stron transakcji w danym 
państwie z opodatkowaniem drugiej stro-
ny w innym państwie, co pozwoliło od-
mówić zwolnienia dywidendy od podat-
ku oraz ustalić zasady funkcjonowania 
inwestycji zagranicznych, zwiększając 
tym samym przejrzystość podatkową 
podmiotów pośredniczących. W konse-
kwencji wyłączone zostało prawo do ko-
rzystania ze zwolnienia od podatku w wy-
padku otrzymania dywidend lub innych 
dochodów (przychodów) z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych, podlegających 
zaliczeniu do kosztów uzyskania przycho-
du lub odliczeniu w spółce wypłacającej. 

Istotnym zmianom uległy także przepisy 
o niedostatecznej („cienkiej”) kapitalizacji, 
realizujące postulat przeciwdziałania erozji 
podstawy opodatkowania przez wydatki 
odsetkowe. Zastąpiono trzykrotność ka-
pitału zakładowego kapitałem własnym 
po uwzględnieniu pożyczek od udziałow-
ców pośrednich oraz wskazaniu nowego 
momentu określania wskaźnika zadłuże-
nia. W 2018 roku odstąpiono natomiast od 
kształtowania takiej struktury na korzyść 
ustalenia nadwyżki kosztów finansowa-
nia dłużnego, która może stanowić koszty 
uzyskania przychodów do wysokości 30% 
wskaźnika EBITDA ustalonego na podsta-
wie kryteriów podatkowych.
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Podobny charakter ma obowiązujący 
od 2016 roku przepis skutkujący uszczel-
nieniem systemu podatkowego. W sytu-
acji gdy osiągnięcie dochodów z dywidend 
oraz innych przychodów z tytułu udzia-
łu w zyskach osób prawnych następuje 
w związku z zawarciem umowy lub doko-
naniem innej czynności prawnej lub wielu 
powiązanych czynności prawnych, których 
głównym lub jednym z głównych celów 
było uzyskanie zwolnienia od podatku do-
chodowego, a uzyskanie go nie skutkuje 
wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego 
opodatkowania tych dochodów (przycho-
dów), zaś czynności nie mają rzeczywistego 
charakteru, uznaje się, że umowa lub inna 
czynność prawna nie ma faktycznego cha-
rakteru w zakresie, w jakim nie jest doko-
nywana z uzasadnionych przyczyn eko-
nomicznych.

Ponadto, począwszy od 1 stycznia 2017 r. 
doprecyzowano dla celów podatkowych 
pojęcie „przeprowadzenie transakcji z uza-
sadnionych przyczyn ekonomicznych”, 
co stanowi warunek neutralności podat-
kowej procesu łączenia i podziału spółek. 
Określona transakcja nie będzie uznana 
za przeprowadzoną z uzasadnionych przy-
czyn ekonomicznych, jeśli jej głównym 
lub jednym z głównych celów jest unik-
nięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 
Wprowadzono ograniczenie dla neutral-
ności podatkowej tzw. wymiany udziałów 
(innego chętnie stosowanego dotychczas 
instrumentu). 

Wymiana udziałów będzie neutralna 
podatkowo jak dotychczas, ale pod wa-
runkiem istnienia uzasadnionych przy-
czyn ekonomicznych do przeprowadzenia 
takiej operacji.

W 2017 roku doprecyzowano także kwe-
stie dotyczące wnoszenia udziałów do spół-
ek kapitałowych, odstępując od rozliczania 
wartości nominalnej. Za przychód uzna-
wana będzie bowiem wartość wkładu 
określona w statucie lub umowie spół-
ki, a w razie ich braku ‒ wartość wkładu 
określona w innym dokumencie o podob-
nym charakterze; jeżeli jednak wartość 
ta jest niższa od wartości rynkowej wkładu 
albo wartość wkładu nie została określona 
w statucie, umowie albo innym dokumen-
cie o podobnym charakterze, przychodem 
będzie wartość rynkowa wkładu określona 
na dzień przeniesienia własności przed-
miotu wkładu niepieniężnego. Natomiast 
kosztem będą faktycznie poniesione, nie-
zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
dów wydatki na nabycie lub wytworzenie 
składników majątku będących przedmio-
tem wkładu niepieniężnego. 

Systemowa zmiana wprowadzona 
w 2017 roku dotyczy także wyłączenia 
z kosztów uzyskania przychodu wydat-
ków na: nabycie usług doradczych, bada-
nie rynku, usługi reklamowe, zarządzanie 
i kontrolę, przetwarzanie danych, ubezpie-
czenia, gwarancje i poręczenia oraz świad-
czenia o podobnym charakterze, czyli 
wszelkiego rodzaju opłaty i należności 
za korzystanie lub prawo do korzystania 
z praw autorskich, pokrewnych i wiedzy 
z dziedziny przemysłowej, handlowej, 
naukowej i organizacyjnej, poniesionych 
bezpośrednio lub pośrednio na rzecz pod-
miotów powiązanych w części, w jakiej 
koszty te ‒ łącznie w roku podatkowym 
‒ przekraczają 5% kwoty odpowiadającej 
nadwyżce sumy przychodów ze wszyst-
kich źródeł.
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Działania podejmowane w Europie
W krajach Unii Europejskiej norma peł-
niąca funkcję klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania występuje powszechnie. 
I tak, np. w holenderskim systemie po-
datkowym obowiązuje przepis, z którego 
wynika, że nie są brane pod uwagę – w ce-
lach podatkowych – te czynności prawne, 
które nie dążą do istotnych zmian okolicz-
ności faktycznych lub takie, które nie by-
łyby podjęte, gdy nie wiązało się z nimi 
uniknięcie bądź obniżenie zobowiązania 
podatkowego. Jeżeli wyłącznym celem 
czynności jest obniżenie obciążenia po-
datkowego, dyspozycja normy pozwala 
na nadanie jej „prawidłowości” treści, tzn. 
odpowiadającej zakresowi gospodarcze-
mu czynności28.

Nieco bardziej skomplikowany system 
uregulowań istnieje w Hiszpanii. Uważa 
się, że zawarta w hiszpańskim kodeksie 
cywilnym konstrukcja fraus legis (frau-
de de ley) została recypowana do prawa 
podatkowego; za nadużycie prawa uzna-
je się w nim czynności prawne podjęte 
zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, 
które prowadzą jednak do rezultatów za-
bronionych przez prawo lub sprzecznych 
z prawem29.

Bazujące na ogólnych normach są roz-
wiązania włoskie. Na podstawie prawa 
podatkowego dopuszczalne jest zastoso-
wanie doktryny cywilnoprawnej, w myśl 

28 F. Vanistendael: Judicial�Interpretation�and�the�Role�of�Anti-Abuse�Provisions�in�Tax�Law,�Tax�avoidance�and�
the�rule�of�law, [w:] G.S. Cooper (red.):�Tax�Avoidance�and�the�Rule�of�Law, IBFD Publications, Amsterdam 
1997, s. 150.

29 G. Maisto: The�abuse�of�rights�under�Italian�tax�law:�an�outline, „Intertax” nr 2/1991, s. 94.
30 A. Lupo: IFA�Branch�Reports�–�Subject�I,�Italy�(2002), Form�and�substance�in�tax�law�from�Italy, [w:] Form�and�

substance�in�tax�law, „Cahiers de dront fiscal international”, The Hauge 2002, Kluwer, Vol. LXXXVIIa, s. 367.

której czynność prawna jest nieważna, 
jeżeli stwarza warunki do obejścia (unik-
nięcia) obowiązującej normy prawnej 
(Fredo alla legge). Do systemu podat-
ku dochodowego wprowadzono normę, 
która nie będąc – z uwagi na ograniczony 
zakres przedmiotowy – klasyczną ogólną 
normą dotyczącą zakazu obejścia podat-
ku, wykazuje jednak duże podobieństwo 
do konstrukcji pominięcia korzyści po-
datkowych wynikających z fuzji, prze-
kształceń lub podziałów przedsiębiorstw, 
zmiany siedziby, obniżenia kapitału za-
kładowego, likwidacji wyceny udzia-
łów, sprzedaży bądź wyceny papierów 
wartościowych, jeżeli czynności te zo-
stały dokonane bez gospodarczego celu 
i wyłącznie dla uzyskania „oszukańczej 
oszczędności podatkowej”30.

W niemieckim systemie prawa podat-
kowego kwestia unikania opodatkowania 
sprowadza się w głównej mierze do pojęcia 
obejścia prawa podatkowego/obejścia po-
datku/(Steuerumgehung), które zachodzi 
w wyniku nadużycia możliwości kształto-
wania czynności prawnych. Ogólna klauzu-
la przeciwko unikaniu opodatkowania, za-
warta w § 42 (Abgabenordnung), ma umoż-
liwiać podatnikowi uiszczanie określonej 
przez ustawę części dochodu na rzecz pań-
stwa w imię solidarności wśród podatni-
ków – to jest tej części podatku, która 
została wygenerowana przez rozliczenie 
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transakcji nieodpowiadającej warunkom 
rynkowym31.

Szwecja wprowadziła do swojego syste-
mu prawnego normę dotyczącą obejścia 
prawa, zgodnie z którą umowa zawierająca 
postanowienia służące takiemu celowi, 
nie wywiera skutków w zakresie zobowią-
zań podatkowych. Za taką będzie uznana 
umowa, która łącznie spełnia następujące 
warunki:

 • jest elementem postępowania nastawio-
nego na osiągnięcie znaczącej korzyści po-
datkowej, niezależnie od tego, czy proces 
optymalizacyjny wynika wprost z umowy 
czy też powiązany jest z inną umową, któ-
rej stroną jest podatnik lub osoba praw-
na, w zyskach której podatnik ma udział 
podlegający opodatkowaniu;

 • da się założyć (biorąc pod uwagę wszel-
kie okoliczności), że uzyskanie korzyści 
podatkowej stanowi główną przyczynę, 
dla której umowę zawarto;

 • wysokość podatku należnego, w razie 
niezakwestionowania umowy, byłaby 
sprzeczna z zasadniczym celem prawa 
podatkowego.

W uregulowaniu szwedzkim – w odróż-
nieniu od niemieckiego – da się zauważyć 
dążenie ustawodawcy do sprecyzowania 
hipotezy normy przez wyliczenie przesła-
nek uznania czynności prawnej za przejaw 
obejścia prawa. W praktyce nie powodu-
je to jednak zawężenia zakresu oddzia-
ływania normy, bowiem podstawowym 

31 K. D. Drüen: Unternehmerfreiheit�und�Steuerhumgehung, „Steuer und Wirtschaft” nr 2/2008, s. 154.
32 D. A. Ward: The�Business�Purpose�Test�and�Abuse�of�Rights, „British Tax Review” nr 2/1985, s. 88-89.
33 K.S. Tikka: National�Report:�Finland, Rotterdam, 2002, s. 362; J. Ikkala: IFA�Branch�Reports�–�Subject�I,�

Finland�2002, Form�and�substance�in�tax�law�from�Finland, [w:] Form�andsubstance�in�tax�law, „Cahiers de 
droit fiscal international”, The Hague 2002, Kluwer, Vol. LXXXVIIa.

elementem analizy jest korzyść podatkowa 
w ramach realizowanych czynności biz-
nesowych32.

W fińskim systemie podatkowym rów-
nież przewidziano ogólną normę obejścia 
prawa. 

Artykuł 28 ustawy o postępowaniu po-
datkowym (Laki verotusmenettelystä) sta-
nowi: „Gdy transakcji albo innemu zdarze-
niu nadano formę prawną niewspółmierną 
(nieodpowiednią) do ich rzeczywistego 
charakteru i znaczenia, dla celów opo-
datkowania bierze się pod uwagę wła-
ściwą formę prawną. Jeżeli jest oczywi-
ste, że cena sprzedaży, inne świadczenie 
lub termin spełnienia świadczenia w umo-
wie sprzedaży albo innej umowie zostały 
określone w celu uniknięcia zapłaty podat-
ku, albo też w tym celu zostało podjęte inne 
działanie, organ podatkowy jest uprawnio-
ny do oszacowania przychodu i majątku 
podlegającego opodatkowaniu”33.

Obowiązującą w Austrii klauzulę doty-
czącą obejścia prawa podatkowego stosuje 
się do dokonanych transakcji, przeprowa-
dzonych na podstawie określonego planu 
działania, którego głównym lub jedynym 
założeniem jest osiągnięcie korzyści po-
datkowej. Zatem, aby organy mogły zasto-
sować klauzulę generalną, muszą wystąpić 
trzy elementy: 

 • transakcja musi zostać przeprowa-
dzona na podstawie planu rozumiane-
go jako dokonanie czynności lub szeregu 
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następujących po sobie czynności, któ-
rym można przypisać konkretne znaczenie; 

 • podatnik po dokonaniu czynności uzy-
skuje korzyści podatkowe; 

 • głównym lub jedynym celem czynności 
przeprowadzonych na podstawie planu 
działania jest uzyskanie korzyści podat-
kowych, tj. podatnik ustalając plan prze-
prowadzenia transakcji świadomie dążył 
do uzyskania korzyści podatkowych.

Na  szczególną uwagę zasługuje to, 
że w austriackim rozwiązaniu, w razie 
powzięcia przez organy podatkowe po-
dejrzenia o prawdopodobieństwie naru-
szenia przepisów odnoszących się do obej-
ścia prawa podatkowego, ciężar dowodu 
spoczywa na podatniku34.

Przedstawione rozwiązania służące 
do walki z unikaniem opodatkowania 
(tax avoidance) występujące w krajach 
Unii Europejskiej polegają na eliminowa-
niu sztucznych konstrukcji biznesowych, 
które nie dążą do osiągnięcia rezultatów 
gospodarczych, a jedynie generują efek-
ty podatkowe. Są spójne z oczekiwania-
mi wyrażonymi w dyrektywie Rady Unii 
Europejskiej ustanawiającej przepisy ma-
jące na celu przeciwdziałać praktykom 
unikania opodatkowania, które wpływają 
bezpośrednio na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego35. 

Dyrektywa jest elementem pakietu, 
który Komisja zaproponowała w styczniu 
2016 r. z myślą o zaostrzeniu przepisów 

34 Raport DLA PIPER – klauzula obejścia prawa podatkowego, luty 2015, s. 17.
35 Dyrektywa Rady UE 10539/16 z 5.7.2016 ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałać praktykom 

unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
36 Dyrektywa Rady UE 2016/0011 (CNS) z 28.1.2016 ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałać 

praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

w tej dziedzinie. Pakiet oparto na za-
leceniach Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju z 2015 r. – jak za-
radzić erozji bazy podatkowej i przeno-
szeniu zysków36. Z aktów tych wynika, 
że wprowadzone przepisy zapobiegają 
unikaniu opodatkowania. Dotyczą one: 

 • odliczania odsetek z tytułu przenoszenia 
zadłużenia do państw, w których obowią-
zują korzystniejsze przepisy; 

 • opodatkowania niezrealizowanych zy-
sków, które mają zapobiec ograniczeniu 
bazy podatkowej w państwie pochodzenia; 

 • klauzuli ogólnej przeciwdziałającej nad-
użyciom, która ma wypełnić luki w prze-
pisach szczegółowych danego państwa, 
dotyczących unikania opodatkowania; 

 • kontrolowanych spółek zagranicznych, 
których celem jest zmniejszenie ogólnych 
zobowiązań podatkowych; chodzi o sy-
tuacje gdy grupy przedsiębiorstw prze-
suwają znaczną część zysków do spółek 
zależnych w państwach o niskich stawkach 
podatkowych; 

 • rozbieżności w kwalifikacji struktur hy-
brydowych, które powodują, że podatnicy 
będący osobami prawnymi mogą wykorzy-
stywać różnice między krajowymi syste-
mami podatkowymi w celu zmniejszenia 
swoich ogólnych zobowiązań podatko-
wych przez stosowanie np. podwójnych 
odliczeń. 

Problem agresywnego planowania podat-
kowego został również zauważony przez 
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Komisję Europejską, która przygotowała 
projekt dyrektywy dotyczący wprowadze-
nia narzędzi i rozwiązań, które mają za-
pewnić przejrzystość działania doradców 
podatkowych, księgowych, prawników 
i banków przy wprowadzaniu przez nich 
na rynek wątpliwych rozwiązań optyma-
lizacyjnych. Projekt ten obejmuje zmia-
ny w dyrektywie 2011/16/UE w sprawie 
obowiązkowej automatycznej wymiany 
informacji w dziedzinie opodatkowania. 
Działania takie są konieczne, aby ziden-
tyfikować tych, którzy ułatwiają swoim 
klientom wykorzystywanie skomplikowa-
nych transgranicznych sieci specjalnych 
spółek (nazywanych czasami tajnymi spół-
kami), funduszy, trustów, fundacji i in-
nych podmiotów do unikania opodatko-
wania. Modele optymalizacyjne będą mu-
siały być zgłoszone organom skarbowym 
najpóźniej pięć dni przed wdrożeniem 
ich w życie. Wszyscy pośrednicy zosta-
ną zobligowani do raportowania organom 
podatkowym o aktywowanych modelach 
transgranicznych, które mogą wpływać 
na funkcjonowanie rynku wewnętrzne-
go. Jeśli doradca będzie posiadał siedzibę 
poza UE, do zgłoszenia zostanie zobligo-
wana osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, 
które otrzymały poradę. Bruksela osta-
tecznie porzuciła pomysł zdefiniowania 
czym dokładnie jest „agresywny plan po-
datkowy”, uznając, iż doradcy podatkowi 
są na tyle kreatywni, że szybko wymy-
ślone przez siebie konstrukcje, tj. modele 

37 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 
Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji 
w dziedzinie opodatkowania [COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)].

agresywnie optymalizujące podatki, do-
pasują do nowych przepisów – kolejnych 
obostrzeń. W związku z tym stworzono 
wykaz „wyróżników”, które mają umoż-
liwić łatwiejszą identyfikację nieuczci-
wych praktyk. Enumeratywnie zostały 
one wymienione jako: 

 • wykorzystanie strat do zmniejszenia 
zobowiązań podatkowych; 

 • wykorzystywanie specjalnych korzyst-
nych systemów podatkowych; 

 • tworzenie fikcyjnych spółek zależnych 
w krajach, z którymi państwa UE mają za-
warte korzystne umowy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania (tzw. treaty 
shopping);

 • brak siedziby w jakiejkolwiek jurysdyk-
cji podatkowej bądź w raju podatkowym; 

 • niepłacenie podatku przez żadną ze stron 
transakcji37.

Skutki agresywnej 
optymalizacji podatkowej
Działania podejmowane przez przed-
siębiorców skutkujące zawieraniem 
zarówno prostych, jak i bardziej skom-
plikowanych transakcji służących wy-
korzystaniu agresywnych modeli opty-
malizujących zobowiązania podatkowe, 
jak również redukujących obciążenia po-
datkowe przez nierzetelne rozliczanie 
cen transferowych w transakcjach po-
między podmiotami powiązanymi, ge-
nerują ‒ jak już podkreślono wcześniej 
‒ wielomiliardowe straty w budżecie 
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państw członkowskich Unii Europejskiej, 
w tym również Polski. Najnowsze dane 
prezentowane przez ekspertów Komisji 
Europejskiej wskazują, że w Polsce co-
roczne straty z tytułu podatku do-
chodowego od osób prawnych sięgają 
46 mld złotych38, przy rocznych docho-
dach z tego tytułu na poziomie jedynie 
34 mld zł za 2016 r., 33 mld zł za 2015 r. 
i 30 mld zł za 2014 r.39 

W krajach Unii Europejskiej straty są 
liczone w miliardach euro. O dokładne 
wyliczenia wysokości transferów do tzw. 
rajów podatkowych postarali się naukowcy 
z Uniwersytetów w Kopenhadze i Berkley, 
sporządzając raport „600 mld euro i... ro-
śnie: Dlaczego wysoko opodatkowane kraje 
pozwalają rozkwitać rajom podatkowy-
m”40. Na podstawie bilansów płatniczych, 
raportów finansowych i celnych oraz da-
nych z Eurostatu41 za lata 2013 i 2015 
wyliczono, że aż 45% (627 mld euro) za-
granicznych zysków osiągniętych przez 
międzynarodowe korporacje zostało prze-
transferowane do rajów podatkowych 

38 D. J. Gajewski: Międzynarodowe�Unikanie�Opodatkowania,�wybrane�zagadnienia. Krajowa Izba Gospodarcza, 
Warszawa 2015, s. 17.

39 Dane ze sprawozdania Informacja�o�dochodach�wykonanych�(wpłaty�–�zwroty) publikowanego na stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów. Ze sprawozdań tych wynika, że w latach 2014–2016 dochody z CIT 
kształtowały się na następującym poziomie: 2016 rok – 34 mld zł; 2015 rok – 33 mld  zł; 2014 rok – 30 mld zł.

40 <http://cphpost.dk/news/denmark-missing-out-on-tax-haven-billions.html> – The new report, which has 
been produced by the University of Copenhagen in co-operation with the University of California – Berkeley, 
is expected to be published sometime in the next month.

41 Eurostat – Europejski Urząd Statystyczny (ang. European�Statistical�Office) – Urząd Komisji Europejskiej 
z siedzibą w Luksemburgu, powstał w 1972 r. Eurostat zastąpił wcześniejszy Statistical Office of the 
European Community (SOEC), które funkcjonowało od 1959 r. Wcześniej funkcje statystyczne pełniły: 
Statistical Division (lata 1954–1959), a od 1952 do 1954 European Community of Steel and Coal Statistical 
Services. Urząd zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii 
Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem 
i monitorowaniem prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod 
badań, a także konsolidowaniem statystyk krajowych państw członkowskich.

42 Transfer środków finansowych ograniczających w Polsce bazę podatkową (zysk do opodatkowania) do Irlandii, 
Holandii i Belgii jest zjawiskiem wszechobecnym w implementowanych modelach optymalizujących zobowiązania 

w różnych częściach świata. Prawie 53% 
(334 mld euro) powędrowało do rajów 
podatkowych zlokalizowanych poza Unią 
Europejską, najwięcej w rejon Karaibów, 
na Bermudy, do Singapuru, Hong Kongu 
i Szwajcarii. Pozostała część (47%, czyli 
293 mld euro) trafiła do Unii. Najwięcej 
pieniędzy przekazano na konta banko-
we w Irlandii, Ho landii, Luksemburgu, 
Belgii i na Malcie. Naukowcy podkreślili, 
że globalny ubytek w podatku CIT spo-
wodowany przez transgraniczne transfe-
ry wynosi około 200 mld euro rocznie, 
czyli 12% światowych zysków z tej daniny. 
Unia Europejska zanotowała natomiast 
druzgocącą stratę w wysokości 20% cał-
kowitych dochodów. O ile ogólnoświa-
towa pula transferów do europejskich 
i pozaeuropejskich jurysdykcji podatko-
wych dzieli się mniej więcej po połowie, 
to dane dla Polski wskazują, że aż 75% zy-
sków (prawie 3 z ponad 4 mld euro) zostało 
przekazane na konta w Irlandii, Holandii, 
Luksemburgu, a także w Belgii, na Cyprze 
i Malcie42.
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Według autorów raportu kraje „wysoko 
opodatkowane” zbyt wiele uwagi skupia-
ją na egzekwowaniu należności od siebie 
nawzajem, zapominając często o rajach 
podatkowych. Nie bez wad pozostają 
także bazy gromadzące i przetwarzające 
dane, które nie wychwytują większości 
transferów do spółek zależnych zlokalizo-
wanych w takich miejscach. Jako przykład 
podają Google, który w 2015 roku zarobił 
na Bermudach 15,5 mld dolarów i dane 
te nie były widoczne w Orbis43. Przykładów 
na popularność rajów wśród amerykań-
skich firm jest w raporcie znacznie więcej. 
Jeden z nich wskazuje, że w 2016 roku 63% 
ogółu zagranicznych zysków wygenerowa-
nych przez amerykańskie międzynarodo-
we korporacje zostało wytransferowane 
do rajów podatkowych. Ponad połowa 
z nich znajdowała się w Unii Europejskiej 
(Irlandia, Holandia, Luksemburg). Pań-
stwa te  stoją jednak na  stanowisku, 
że nie ma nic złego w takim zarządzaniu 
systemem podatkowym, który przycią-
ga inwestycje i zapewnia dobrobyt oby-
watelom, o ile oczywiście wszystkie me-
chanizmy w nim funkcjonujące są zgodne 
z prawem lokalnym i międzynarodowym.

podatkowe. Niemniej w najczęściej występujących schematach opartych na transferze znaku towarowego, 
przekształceniach własnościowych, czy chociażby sprzedaży/przeniesienia majątku mających znamiona 
odwrotnego leasingu, finalnym państwem lub państwem przejściowym jest Cypr i Malta, w których system 
podatkowy zwalnia strategiczne transakcje z opodatkowania.

43 Orbis (komercyjna baza ogólnoświatowa) wykorzystywana do przeprowadzania analiz benchmarkingowych 
dla celów podatkowych. Jest to narzędzie kumulujące informacje o wynikach działalności spółek z całego 
świata, w celu wyliczenia zysku operacyjnego EBIT. Baza zawiera ogromną liczbę rekordów dla różnych branż, 
co zazwyczaj pozwala na odnalezienie odpowiedniej grupy porównywalnych podmiotów niepowiązanych 
w procesie selekcji przeprowadzanej w ramach analizy porównywalności. Jest to jedna z kluczowych 
baz wykorzystywanych przez administracje podatkowe całego świata, w tym polską. Oprócz tej bazy 
wykorzystywane są jeszcze między innymi InfoCredit i Realitystat. 

44 K. Wach: Analiza�porównawcza�opodatkowania�dochodów�firm�w�krajach�Unii�Europejskiej, [w:] S. Bukowski, 
M. Pypeć (red.):�Podatki�w�Unii�Europejskiej.�Harmonizacja�czy�konkurencja�podatkowa, Wyd. Politechniki 
Radomskiej, Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, Radom 2007, zam. nr 55/2007, s. 144.

Agresywne planowanie 
podatkowe a konkurencja
Skala agresywnej optymalizacji podatkowej 
wpływającej na straty dochodów budżeto-
wych państw członkowskich UE oddziałuje 
destrukcyjnie także na kondycję biznesową 
uczciwych przedsiębiorców przez narusze-
nie zasad zdrowej konkurencji. Sytuację po-
garsza rozszerzenie przestrzeni handlowej 
dla przedsiębiorstw poza granice rynku kra-
jowego, preferowanie wielostronnej libera-
lizacji handlu oraz egzekwowanie przez UE 
praw dostępu do rynku wspólnotowego. 
Dlatego też szkodliwą konkurencję należy 
tu rozpatrywać w ujęciu szerokim, wy-
kraczającym poza jurysdykcję krajową44. 
Towary i usługi oferowane przez podmio-
ty stosujące agresywną politykę podatko-
wą i nierzetelnie rozliczające ceny trans-
ferowe mogą być wprowadzane na rynek 
wspólnotowy po cenach dumpingowych. 
Podmioty oferujące do sprzedaży towary 
i usługi z uzasadnionym rynkowo narzutem 
zysku, które nie stosują wspomnianych mo-
deli optymalizujących zobowiązania podat-
kowe, muszą ustalać ceny niewspółmiernie 
wyższe niż te, które implementują nieuczci-
we rozwiązania. Poszkodowane są zarówno 
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zagraniczne holdingi, które nie stosu-
ją agresywnej optymalizacji, jak i małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Jednak skutki 
dla tych podmiotów są różne. Na skutek 
nieuczciwej konkurencji holdingi zmie-
niają strategię. Uznają, że nie są w stanie 
konkurować z firmami optymalizujący-
mi opodatkowanie i zaczynają korzystać 
z rozwiązań ograniczających zobowiąza-
nia podatkowe, gdyż, poniekąd, zostają 
do tego zmuszone. W konsekwencji, brak 
skutecznych działań państwa wobec nie-
uczciwych firm zmusza te uczciwe do zmia-
ny strategii. Ryzyko jest niewielkie, jeżeli 
bowiem państwo jest nieskuteczne w sto-
sunku do jednych, pozostanie takie w sto-
sunku do drugich. A jednych i drugich stać 
na wynajmowanie wyspecjalizowanych 
firm prawno-podatkowych. 

Oczywiście, inne są skutki nieuczciwej 
konkurencji dla małych i średnich przed-
siębiorców. Takie firmy są bez szans w nie-
uczciwej wojnie cenowej z dużymi podmio-
tami. Nie stać ich na kosztowną politykę 
optymalizacyjną. W związku z tym tolero-
wanie agresywnej optymalizacji podatko-
wej godzi w interesy budżetowe państwa 
i przedsiębiorców. W konsekwencji wa-
runki właściwego funkcjonowania jedno-
litego rynku europejskiego są ograniczane 
i trudno jest się doszukać ścieżki rozwiąza-
nia problemu bez pogłębionej współpracy 
wszystkich państw członkowskich UE.

Wpływ agresywnej optymalizacji 
na jakość życia obywateli
Podatek jest bardzo złożoną kategorią 
prawną, fiskalną i ekonomiczną. Prawną, 
bo wynika z przepisu prawa. Fiskalną, po-
nieważ jest podstawowym narzędziem 
uzyskiwania przez państwo dochodów. 

Ekonomiczne znaczenie podatku polega 
na tym, że konsekwencją jego nakładania 
jest zmiana sytuacji dochodowej i mająt-
kowej podatników, co wpływa na ich za-
chowanie, podejmowanie decyzji gospo-
darczych, konsumpcyjnych, gromadzenie 
oszczędności itp. Podatek jest zatem świad-
czeniem powodującym przepływ okre-
ślonej wartości ekonomicznej z majątku 
podatnika do majątku państwa. Przepływ 
ten nie jest obojętny w skali mikroekono-
micznej ani w skali makroekonomicznej, 
bowiem obie wpływają na gospodarkę. 
Wyższe wpływy podatkowe dają możli-
wość ponoszenia większych wydatków bu-
dżetowych. Te zaś skutkują zwiększeniem 
wolumenu środków pieniężnych w obiegu 
gospodarczym, związanym również z pro-
wadzoną polityką socjalną. Więcej pienię-
dzy w gospodarce powoduje, że dobrobyt 
obywateli wzrasta. Państwo może pono-
sić większe wydatki na kulturę, oświatę 
i ochronę zdrowia, podwyższać świadcze-
nia na rzecz osób fizycznych bezpośred-
nio ‒ w formie emerytur i rent oraz po-
średnio ‒ np. stosując dopłaty do leków. 
Takie wydatki budżetowe odzwierciedlają 
rolę, zakres i kierunki działalności pań-
stwa oraz wpływają na koniunkturę go-
spodarczą, a przez kreowanie konsumpcji, 
na wzrost gospodarczy. Brak wielomiliar-
dowych dochodów budżetowych należ-
nych, a nieuzyskanych z tytułu podatków 
wpływa negatywnie na kondycję finan-
sów publicznych poszczególnych państw 
członkowskich. Przekłada się to na spadek 
jakości życia obywateli. Dlatego społeczeń-
stwo powinno włączyć się w proces kształ-
towania modelu funkcjonowania biznesu 
XXI wieku i stawiać konkretne wyma-
gania. Żądać od swoich przedstawicieli 
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w parlamentach krajowych i europejskich 
stanowczych, zdecydowanych działań ogra-
niczających skalę agresywnej optymalizacji 
podatkowej. Przenoszenie działalności go-
spodarczej do rajów podatkowych lub sto-
sowanie innych rozwiązań, skutkujących 
nielegalnym ograniczeniem obciążeń po-
datkowych, stoi bowiem w sprzeczności 
z kwestiami społecznymi. Obowiązkiem 
każdego podatnika jest płacenie podatków 
i podporządkowanie się regułom wynika-
jącym z przepisów prawa. 

Współczesny biznes musi odnaleźć 
się w realiach globalizacji i integracji. 
Niemożliwe jest  całkowite odcięcie 
się od zagranicznego kapitału, zwłasz-
cza gdy rodzimy nie jest na tyle zasob-
ny, aby tylko dzięki niemu budować 
potęgę gospodarczą własnego kraju. 
Najważniejsze jednak, żeby ten obcy i wła-
sny kapitał pracowały na rzecz obywateli 
państwa, w którym zostały zainwesto-
wane, skoro tam właśnie chce ulokować 
biznes, konsumować zasoby, eksploatować 
środowisko naturalne. Inwestor powinien 
dawać gwarancję rozwoju firmy i wyka-
zywać skłonność do podporządkowania 
się istniejącym tam normom prawa po-
datkowego. 

W tym wypadku ważny jest zarówno 
aspekt ideologiczny, jak i pragmatyzm. 
Przedsiębiorstwa nie powinny w ramach 
działalności biznesowej kierować się wy-
łącznie własnymi interesami, ukierunko-
wanymi na maksymalizację dochodów, 
ale promować również politykę zmierza-
jącą do budowania zdrowej konkurencji 
oraz rzetelnego i dobrowolnego opodat-
kowania. Przełoży się to i na jakość życia 
obywateli i na standardy prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Zakończenie 
Skuteczna walka z unikaniem opodat-
kowania, polegającego na wykorzysta-
niu agresywnego planowania podatko-
wego, powinna być jednym z prioryte-
tów wszystkich administracji państw 
członkowskich Unii Europejskiej, 
w tym Polski. Skala tego zjawiska ge-
nerująca uszczuplenia podatkowe liczo-
ne w setkach miliardów euro powin-
na być determinantą podejmowanych 
przez UE wspólnych działań ograniczają-
cych w jak największym stopniu rozmiar 
nieprawidłowości. 

Tylko konstruktywna dyskusja w sze-
rokim gremium przedstawicieli państw 
członkowskich, Rady i Komisji UE oraz wy-
pracowany konsensus co do akceptowal-
nych ram prowadzenia działalności go-
spodarczej, może przynieść oczekiwane 
rezultaty. Bez takich działań na arenie 
europejskiej, a nawet światowej, walka 
z agresywnym unikaniem opodatkowania 
będzie bezskuteczna. 

Obecnie największą barierą, którą na-
leży przezwyciężyć, jest polityka podat-
kowa prowadzona przez niektóre pań-
stwa Europy, np. Maltę, Cypr, Irlandię, 
Luksemburg i Słowację, w których ustano-
wione przywileje podatkowe destrukcyjnie 
wpływają na walkę z agresywną optyma-
lizacją podatkową prowadzoną przez inne 
państwa Europy. 

Przedsiębiorcy korzystający z modeli 
agresywnie optymalizujących zobowiąza-
nia podatkowe lub mający zamiar w przy-
szłości zastosować takie rozwiązania po-
winni mieć świadomość, że organy podat-
kowe większości państw członkowskich 
UE były i są zdeterminowane do „przede-
finiowania” takich transakcji i naliczenia 
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należnych zobowiązań. W tym kontek-
ście szczególnie ważna jest świadomość 
przedsiębiorców co do obowiązku płace-
nia podatku. 

Przedsiębiorca, który w imię prywat-
nych interesów wykorzystuje cywilistyczne 
normy prawne tylko po to, aby ograniczyć 
poziom obciążeń fiskalnych, musi wie-
dzieć, że w przyszłości sam może stanąć 
przed koniecznością podejmowania stra-
tegicznych decyzji biznesowych, być może 
nawet mających uchronić go od bankruc-
twa, gdyż konkurencja przez zastosowanie 
jeszcze bardziej wysublimowanych rozwią-
zań mogła pozwolić sobie na zmniejszenie 
ceny i agresywne przejęcie rynku. 

Budowanie świadomości obywatel-
skiej w tej dziedzinie to także krok ku 

poprawie jakości życia społeczeństwa. 
Efektywność poboru podatków związa-
na z eliminacją w podmiotach powiąza-
nych negatywnych zjawisk rozliczania cen 
transferowych i stosowania modeli agre-
sywnie optymalizujących zobowiązania 
podatkowe będzie skutkować wzrostem 
dochodów budżetowych. Mogą być one 
przeznaczone na zadania, które państwo 
realizuje na rzecz obywateli.

dr JACEK PASTUSZKA
wykładowca akademicki  
i pracownik administracji skarbowej,  
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