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Samo pojęcie optymalizacji podatkowej nabrało znaczenia w czasach 
kryzysów gospodarczych, kiedy szukano rozwiązań prawnopodatkowych,  
dających natychmiastową możliwość ograniczenia kosztów i ryzyka upadłości. 
Prowadzenie działalności gospodarczej w okresie kryzysu, skłania przedsię-
biorców do podejmowania działań, które minimalizują obciążenia publicz-
noprawne i pozwalają zachować konkurencyjność na rynku. Optymalizacja 
podatkowa ma istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej  
i stanowi instrument planowania podatkowego. Mechanizmy nazywane opty-
malizacją podatkową to działania, które są zgodne z prawem, a polegają na 
właściwym zastosowaniu przepisów prawa, w celu uzyskania efektów w posta-
ci obniżenia zobowiązań podatkowych. 

Stosowanie metod optymalizacji podatkowej, choć samo w sobie jest 
zgodne z literą prawa, budzi wiele wątpliwości i kontrowersji ze strony or-
ganów podatkowych, które w znacznej mierze w sposób niedbały dokonują 
analizy stanu faktycznego i kwestionują zastosowane przez podatników roz-
wiązania, uznając je za działanie niezgodne z prawem, mające na celu unikanie 
lub uchylanie się od opodatkowania.

Dodatkowo, pomimo funkcjonowania w obrocie gospodarczym zjawi-
ska optymalizacji podatkowej, brak jest pełnej zgodności co do jej definicji 
prawnej. Ogrom dylematów interpretacyjnych przysparza kwestia rozumienia 
instytucji optymalizacji podatkowej. Godne bliższego rozważenia są podstawy 
prawne tej instytucji oraz jej funkcje.

Ponadto można domniemywać, że istnieje trudność w wyznaczeniu gra-
nicy pomiędzy optymalizacją podatkową, a unikaniem i uchylaniem się od 
opodatkowania. Próba analizy zjawiska zaważyła o podjęciu dalszych rozwa-
żań i analizy tematu. 

Wobec powyższego, w literaturze przedmiotu temat związany z opty-
malizacją podatkową, choć jest powszechnie znany, nie został do tej pory 
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szczegółowo opracowany, a analiza literatury z tej dziedziny wskazuje,  
że tematyka związana z optymalizacją podatkową jest interesująca nie tylko na 
gruncie teoretycznym, ale i praktycznym. 

Nie bez znaczenia dla wyboru tematu, poza wyżej wymienionymi prze-
słankami, pozostaje kwestia niewłaściwej proporcji pomiędzy dorobkiem dok-
tryny, a praktycznym znaczeniem i stosowaniem optymalizacji podatkowej. 
Ze wskazań kwerendy bibliograficznej wynika, że w literaturze przedmiotu 
nie poświęcono zbyt wiele uwagi tej istotnej problematyce.

Tematyka optymalizacji podatkowej jest zatem tematem interesującym, 
zarówno pod względem teoretycznym, jak praktycznym. Świadomość istnie-
nia rozwiązań, które obecnie funkcjonują w zakresie stosowania metod mi-
nimalizacji obciążeń publicznoprawnych w obrocie gospodarczym oraz po-
tencjalne zagrożenia i możliwości związane z zastosowaniem mechanizmów 
optymalizacji podatkowej, zadecydowały o podjęciu pracy badawczej nad 
tytułowym zagadnieniem. 

Niniejsza praca stanowi próbę analizy instytucji optymalizacji podatko-
wej w polskich regulacjach prawnych. Głównym założeniem jest jej zaprezen-
towanie na tle historycznym, normatywnym, statystycznym i pragmatycznym 
oraz ocena modelu normatywnego. Podjęta analiza tytułowego zagadnienia 
ma na celu usystematyzowanie kwestii związanych z optymalizacją podatkową. 

Niezależnie od wątpliwości teoretycznoprawnych związanych z tytuło-
wym zagadnieniem, tezą rozprawy pozostaje następujące założenie:

Postępując w myśl zasad i regulacji prawa podatkowego można 
stosować metody optymalizacji podatkowej w podmiocie gospodarczym 
w Polsce, które doprowadzą do minimalizacji obciążeń publicznopraw-

nych jednostki. 

Dla zweryfikowania słuszności postawionej tezy, przyjęto następujące 
tezy cząstkowe:

-  mechanizmy stosowania optymalizacji podatkowej zawierają rozwią-
zania legalne i wykorzystują niespójność i niejasność przepisów prawa 
podatkowego,

-  pojęcia: optymalizacja podatkowa, unikanie i uchylanie się od opo-
datkowania nie są ze sobą tożsame, bowiem zawierają one elementy 
wspólne, ale i rozłączne, w zależności od charakteru podjętego działania  
w jednostce gospodarczej,

-  obowiązujące przepisy i regulacje prawa podatkowego oraz przyjęta przez 
jednostkę gospodarczą strategia planowania podatkowego odgrywają 
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doniosłą rolę w aspekcie stosowania optymalizacji podatkowej, 
-  identyfikacja optymalizacji podatkowej implikuje wskazanie metod 

optymalizacji podatkowej stosowanej przez podmioty gospodarcze.
Za cel główny pracy przyjęto:

Ocena możliwości stosowania metod optymalizacji podatkowej  
w podmiocie gospodarczym w Polsce. 

Do osiągnięcia celu głównego pracy należy rozstrzygnąć wszelkie wąt-
pliwości związane ze stosowaniem metod optymalizacji podatkowej według 
ogólnie przyjętych norm prawnych i zasad prawa podatkowego Wobec po-
wyższego za cele cząstkowe uznano:

-  wyjaśnienie, czym jest optymalizacja podatkowa,
-  określenie, jakie jest miejsce, rola i cel stosowania optymalizacji podat-

kowej oraz wskazanie różnic pomiędzy unikaniem a uchylaniem się od 
opodatkowania

-  określenie wpływu decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach na 
planowanie podatkowe 

-  wskazano znaczenie międzynarodowej optymalizacji podatkowej w kon-
tekście unikania opodatkowania,

-  wyjaśnienie znaczenia optymalizacji podatkowej i uchylania się od opo-
datkowania, wskazanie różnic pomiędzy pojęciami, odróżnienie opty-
malizacji podatkowej, od działań naruszających przepisy prawa podat-
kowego, prawa karnego i karnego skarbowego (czyli działanie polegające 
na uchylaniu się od opodatkowania).

Analiza powyższych zagadnień oraz przeprowadzone rozważania mają 
stanowić kanwę do sformułowania wniosków de lege lata i postulatów de lege 
ferenda.

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania dokonano analizy 
literatury krajowej i zagranicznej z prawa podatkowego, prawa karnego i kar-
nego skarbowego. Dokonano także przeglądu aktów prawnych oraz przepro-
wadzono analizę dokumentów prawnych w wybranej jednostce gospodarczej. 

 W niniejszej pracy zrezygnowano z zastosowania metody prawnopo-
równawczej z uwagi na temat rozprawy, jak i założenia badawcze. Przedmiotem 
badań jest analiza polskich rozwiązań prawnych, zaś analiza prawnoporów-
nawcza innych systemów prawnych doprowadziłaby do nadmiernego rozbu-
dowania pracy, a w wyniku czego - odejścia od głównego celu pracy.
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Dla zweryfikowania tak postawionych tez oraz osiągnięcia celu główne-
go praca została podzielona na części. Poza wstępem i zakończeniem, praca 
zawiera cztery rozdziały, a przyjęta w niej struktura jest efektem przeprowa-
dzonych rozważań. 

Rozdział pierwszy obejmuje analizę teoretyczną. Ma charakter wprowa-
dzający i dotyczy ogólnej charakterystyki tematu optymalizacji podatkowej. 
W rozdziale drugim dokonano opisu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowa-
nia. Rozdział trzeci został poświęcony małym klauzulom przeciwko unikaniu 
opodatkowania. Rozdział czwarty obejmuje przeprowadzone badania empi-
ryczne w wybranej jednostce gospodarczej. 

Celem rozdziału I jest przedstawienie zjawiska optymalizacji podatko-
wej od strony teorii i filozofii prawa podatkowego. Wskazano w nim istotę po-
jęć, określono właściwości optymalizacji podatkowej. Przedstawiono zjawisko 
z perspektywy historycznej, określono cel i metody optymalizacji podatkowej.

W rozdziale II zaprezentowano podstawowe założenia wprowadzonej 
w 2016 r. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, omówiono jej treść,  
a także metody stosowania mechanizmów z nią związanych.

Rozdział III dotyczy klauzul szczegółowych przeciwko unikaniu opo-
datkowania, które dotyczą umów o unikaniu opodatkowania, a także regula-
cji w podatkach dochodowym. Analizie poddano również tematykę dodatko-
wego zobowiązania podatkowego.

Rozdział IV obejmuje pomiar optymalizacji podatkowej w jednostce 
gospodarczej świadczącej usługi pośrednictwa w zakupie maszyn produkcyj-
nych w Polsce. Przedstawiono przykłady zastosowania metod optymaliza-
cji podatkowej i ich wpływ na minimalizację obciążeń publicznoprawnych. 
Zaprezentowano etapy i przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego 
przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i Dolnośląski Urząd Celno 

– Skarbowy. Rozdział ten jest syntezą przeprowadzonych rozważań w pierw-
szych czterech częściach. 

W badaniach empirycznych ujęto zdarzenia, które miały miejsce w latach 
2014-2018. Zaprezentowano przypadki uzyskane podczas przeprowadzonych 
wywiadów z przedsiębiorcami i opisano przykłady będące ilustracją wniosków. 
Część teoretyczna została przedstawiona według stanu prawnego na dzień  
31 grudnia 2021 roku. Wnioski z przeprowadzonych badań zaprezentowano 
w Zakończeniu.
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FILOZOFIA OPTYMALIZACJI 
PODATKOWEJ W KONTEKŚCIE 

POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH

OPTYMALIZACJA PODATKOWA W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM

Pierwszym, a jednoczenie niezbędnym krokiem dla zrozumienia prowa-
dzonych rozważań, jest omówienie terminów: podatek, podatkowy oraz opty-
malizacja podatkowa. 

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Współczesnego Języka Polskie-
go podatek to: „obowiązkowe świadczenie (zwykle w formie pieniężnej) uiszczo-
ne przez obywateli na rzecz państwa lub innych organizacji publicznych w celu 
pokrycia ich wydatków” 1. Mały Słownik Języka Polskiego definiuje również 
potoczne znaczenie podatku jako: „przymusowe, bezzwrotne świadczenie pie-
niężne nakładane przez państwo” 2. Zaś zgodnie z definicją zawartą w art. 6 
Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.3 za podatek należy uznać 
publicznoprawne, nieodpłatne i przymusowe, a także bezzwrotne świadczenie 
pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, które 
wynika z ustawy podatkowej. Z kolei w art. 3 pkt 3 OrdPod ustawodawca 
za podatek uznał również zaliczki na podatki, raty podatków (jeżeli przepisy 
prawa podatkowego przewidują jego płatność w ratach) oraz opłaty i niepo-
datkowe należności budżetowe. Według Wielkiej Encyklopedii PWN, poda-
tek stanowi daninę publiczną i jest kategorią ekonomiczną, która służy do 

1 B. Dunaj (red.), Słownik Współczesnego Języka Polskiego, wyd. Wilga, Warszawa 1996, s. 770.
2 E. Sobol (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, wyd. PWN, Warszawa 1997, s. 353.
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540), 
dalej OrdPod.
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podziału produktu krajowego, zasilając budżet państwa. Dodatkowo podatek 
należy postrzegać jako kategorię prawną, która jest określona ustawowo i sta-
nowi przymusowe i ogólne świadczenie o charakterze pieniężnym, które jest 
jednocześnie przymusowe, bezzwrotne i pobierane przez państwo lub inne 
organy publicznoprawne4.

Optymalizacja w Słowniku Współczesnego Języka Polskiego to: „dzia-
łanie mające na celu osiągnięcie najkorzystniejszych, najlepszych z możliwych, 
najwyższych w skali wyników, rozwiązań” 5. Wielka Encyklopedia PWN 
wskazuje, że pojęcie optymalizacja pochodzi od łacińskiego optimus, czyli naj-
lepszy i polega na wyznaczaniu najlepszych rozwiązań poszczególnych zadań  
z uwzględnieniem określonych kryteriów (m.in. zysku, niezawodności, czasu, 
dokładności itd.) i istniejących ograniczeń6.

Z kolei przymiotnik podatkowy w Słowniku Współczesnego Języka Pol-
skiego to: „mający związek z podatkiem, podatkami” 7.

Istotnym pozostaje fakt, że nie istnieje jedna, podstawowa i właściwa 
definicja optymalizacji podatkowej, która wynikałaby z przepisów prawa po-
datkowego. To przedstawiciele doktryny i praktycy, poprzez stosowanie od-
powiednich przepisów prawa, wypracowali definicję tego zjawiska. A. Ladziń-
ski podkreśla, że za optymalizację podatkową uznaje się działanie, którego 
celem jest uzyskanie takiego rezultatu ekonomicznego, który minimalizuje 
końcowy ciężar podatkowy8. Dodatkowo zdaniem Ł. Mazur, w zależności od 
przyjętych metod działania i właściwości danego podatku, mechanizm opty-
malizacji podatkowej może doprowadzić również do przesunięcia w czasie, 
powstałego obowiązku podatkowego9. 

Optymalizacja podatkowa dla polskiego przedsiębiorcy nabrała na zna-
czeniu w czasach pojawiających się kryzysów gospodarczych. Wcześniej osoby 
prowadzące działalność gospodarczą skupiały swoje działania na rozwoju firmy 
i pozyskiwaniu nowych rynków zbytu, nie zaś na kalkulacji i równoważeniu 
swoich obciążeń podatkowych i okołopodatkowych rozwiązań, które miałyby 
skutkować odpowiednią strategią inwestycyjną czy też operacyjną. Dopiero 
takie zdarzenia jak: niepewność rynku, coraz mniejsze zapotrzebowanie na 

4 I. Bolkowiak, Podatek, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, Tom 21, J. Wojnowski (red. naczel-
ny), wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, s. 222.
5 B. Dunaj (red.), Słownik…, op. cit., s. 770.
6 A. Gosiewski, Optymalizacja, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, Tom 19, J. Wojnowski  
(red. naczelny), wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2003, s. 537.
7 B. Dunaj (red.), Słownik…, op. cit., s. 770. 
8 A. Ladziński, Prawne granice optymalizacji podatkowej, Przegląd Podatkowy 2008, nr 6, s. 4. 
9 Ł. Mazur (red.), Optymalizacja podatkowa, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 
2012, s. 15.
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usługi i towary oraz konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji czy też 
zwolnień grupowych w przedsiębiorstwach, doprowadziły do szukania roz-
wiązań podatkowych, które zapewnią firmom oszczędności związane z obcią-
żeniami publicznoprawnymi, a jednocześnie pozwolą prowadzić działalność 
gospodarczą w czasie spowolnienia gospodarczego10.

Optymalizacja podatkowa często jest błędnie utożsamiana przez opinię 
publiczną z oszustwem podatkowym, związanym z prowadzoną działalnością 
gospodarczą11. Uchylanie się od opodatkowania jest szczególnie dotkliwe dla 
rozwoju i transformacji systemów gospodarczych poszczególnych państw12.

Żaden rząd, niezależnie od kraju, pochodzenia i obowiązującego systemu 
ustrojowego, nie spotka się z całkowitą aprobatą obowiązujących przepisów 
podatkowych. Żaden człowiek na świecie nie chce płacić podatków, a ogromna 
większość uważa, że system podatkowy jest niesprawiedliwy i zbyt kosztowny 
dla przeciętnego podatnika. Oczywiście znajdą się osoby, które początkowo 
pochwalają obowiązujące w danym kraju stawki podatkowe. Niemniej ta gru-
pa zmniejsza się z biegiem czasu, dostrzegając, że poprzez umiejętne wyko-
rzystanie przepisów prawa podatkowego, można w znaczny sposób obniżyć 
swoje zobowiązania publicznoprawne. Wobec tego prawodawca nakłada od-
powiedni ciężar sankcji karnych i finansowych na osoby, które łamią przepisy 
prawa, jednak takie działanie nie przynosi całkowitego zlikwidowania działań 
polegających na uchylaniu się czy też unikaniu opodatkowania, a  w szczegól-
ności na odejściu od stosowania mechanizmów optymalizacji podatkowej13.  
L. Biliński słusznie zauważył, że zarówno z tradycji, ale i samej natury czło-
wieka „skarb publiczny uważany jest za wroga, przed którym należy się bronić 
wszelkimi siłami” 14. Zaś A. Gomułkowicz dodatkowo wskazał, że regulowa-
nie zobowiązań podatkowych stanowi jedynie uciążliwy obowiązek podatnika,  
a niechęć jego wypełnienia to naturalna reakcja wobec ustawowego przymusu15.

Historia szukania jak najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych sięga 
czasów starożytnych. W Egipcie za czasów panowania faraonów, powoływani 

10 J. Iwin-Garzyńska, Optymalizacja podatkowa – istota, [w:] Optymalizacja przepływów podat-
kowych w podatkach dochodowych, J. Iwin-Garzyńska (red.), wyd. ECONOMICUS, Szczecin 
2014, s. 11.
11 F. Schneider, D.H. Enste, Shadow economies: Size, causes, and consequences, Journal of Eco-
nomic Literature, (2000), 38, tłumaczenie własne. 
12 N. Hashimzade, Z. Huang, G.D. Myles, Tax fraud by firms and optimal auditing, Interna-
tional Review of Law and Economics, 30/2010, s. 10, tłumaczenie własne.
13 J. Slemrod, Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion, The Journal of Economic Per-
spectives, Vol. 21, No. 1, American Economic Association, 2007, s. 25-48, tłumaczenie własne.
14 L. Biliński, System nauki skarbowej, a w szczególności nauki o podatkach, Lwów 1876, s. 110.
15 A. Gomułowicz, Rozdział II. Postulat sprawiedliwości opodatkowania, [w:] Podatki i prawo po-
datkowe, A. Gomułkowicz, J. Małecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, eL.
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byli poborcy podatku, odpowiedzialni za zbieranie podatków wśród ówcze-
snych mieszkańców. Ludność płaciła podatki od posiadanej ziemi i wytworów 
swojej pracy. Istniała rozbudowana sieć szpiegowska, która obejmowała swo-
im zasięgiem cały obszar ówczesnego państwa, a poprzez którą ściągalność po-
datków była wysoka. Za unikanie opodatkowania lub oszustwa podatkowego 
groziły surowe kary – od chłosty po karę śmierci16.

W starożytnych Chinach gospodarka państwa opierała się głównie na 
rolnictwie. Można powiedzieć, że przez okres od Cesarstwa Chińskiego, aż do 
Rewolucji Republikańskiej Xinhai z 1911 roku, pobierano podatki centralnie, 
a osoby rządzące państwem miały monopol władzy politycznej i ekonomicz-
nej. Opodatkowane były dochody gospodarstw domowych z soli, z produk-
tów wytwarzanych w rzemieślnictwie, a także grunty (w zależności od jakości 
gleby). Pobierano również podatek akcyzowy od osób produkujących złoto, 
cynę, ołów i srebro, ale i alkohole, tytoń oraz herbatę. Co ciekawe, do dynastii 
Tang Tang najpopularniejszą formą zapłaty podatku była ich zapłata w natu-
rze, zaś później opłacano podatki papierem lub srebrem. Poprzez wyznaczo-
nych sędziów zbierano podatki, który były przeznaczone na funkcjonowanie 
państwa, na wydatki związane z budową Wielkiego Muru, wojsko, pałace 
cesarskie i bezpieczeństwo publiczne17. 

W czasach Cesarstwa Rzymskiego początkowo obowiązywał podatek 1% 
od podsiadanych dóbr, który z czasem przeobraził się w podatek dla wszyst-
kich osób dorosłych. System ten wymagał ciągłego i regularnego aktualizowa-
nia spisu ludności, był za to uważany za sprawiedliwy i w efekcie mniej na-
rażony na działania korupcyjne. Z uwagi na trudność w uaktualnianiu spisu 
ludności, pozwalał wielu osobom unikać płacenia podatku18. 

W III wieku n.e zamożni Rzymianie zakopywali swoje kosztowności  
w celu uniknięcia podatku od tzw. dóbr luksusowych, zaś w XVIII wieku  
w Anglii właściciele domów zamurowywali swoje kominki, aby uniknąć po-
datku od tzw. palenisk19.

Przedstawiciele doktryny i nauki o podatkach stopniowo formułowa-
li definicję optymalizacji podatkowej, odróżniając ją od zjawiska uchylania  
się i unikania opodatkowania. Początkowo nie rozróżniano tych pojęć,  
 

16 S. Blankson, A Brief History Of Taxation, wyd. Lulu.com, 2007, s. 3-4, eL, tłumaczenie własne.
17 Ibidem, s. 5-10.
18 Ibidem, s. 5-10.
19 C. Webber, A.B. Wildavsky, History of Taxation and Expenditure in the Western World, wyd. 
Simon & Schuster, New York, 1986, s. 141, tłumaczenie własne.
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a kwestie optymalizacji podatkowej poruszano najczęściej w kontekście szuka-
nia oszczędności przez przedsiębiorstwa w czasach kryzysów gospodarczych20. 

Mechanizmy optymalizacji podatkowej należy łączyć z dochodem pań-
stwa, bowiem wpływy podatkowe stanowią ważne źródło dochodów wielu 
państw. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych w roku 1994 wpływy  
z podatków obrotowych wynosiły 24,7% dochodów z wszystkich podatków. 
Co za tym idzie, państwo jako organ stanowiący prawo i egzekwujący podatki, 
musi podejmować działania, które zminimalizują szeroko pojmowane oszu-
stwa podatkowe oraz lukę podatkową21. 

Szukanie rozwiązań minimalizujących obciążenia podatkowe jest obecne 
na całym świecie. Dodatkowo istnieje przeświadczenie, że obowiązywanie wy-
sokich stawek podatkowych, powoduje występowanie oszustów podatkowych 
(w szczególności w krajach rozwijających się) oraz wpływa negatywnie na roz-
wój działalności gospodarczej22.

W literaturze przedmiotu stosunkowo najwięcej badań poświęcano zja-
wiskom łamania prawa podatkowego przez osoby prowadzące działalność go-
spodarczą, o czym świadczą prace m. in. M. Marrelli23 oraz L. Wang i J. Co-
nant24, którzy zaprezentowali analizę polegającą na zmianie modelu łamania 
prawa podatkowego przez osoby fizyczne, których celem było obniżenie do 
minimum wykazywanych zobowiązań podatkowych25. Natomiast V. Tanzi 
i  P.  Shome wskazywali, że zjawisko uchylania się od płacenia podatków to 
nie tylko pewnego rodzaju struktura podatkowa, która łączy nie tylko różne 
rodzaje dochodów z obowiązującymi przepisami prawa, ale i postawa społecz-
na. Razem, w powiązaniu z metodami poboru podatku, kontroli ze strony 
państwa, odgrywają kluczową rolę w badaniach nad uchylaniem i unikaniem 
opodatkowania26. 

20 J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, wyd. 
C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 29.
21 J.J. Chang, C.C. Lai, Collaborative Tax Evasion and Social Norms: Why Deterrence Does Not 
Work, Oxford Economic Papers, Vol. 56, No. 2, Oxford University Press, 2004, s. 344-368, 
tłumaczenie własne.
22 Y. Gorodnichenko, J. Martinez-Vazquez, K.S. Peter, Myth and Reality of Flat Tax Reform: 
Micro Estimates of Tax Evasion Response and Welfare Effects in Russia, Journal of Political Econ-
omy, Vol. 117, No. 3, The University of Chicago Press, 2009, s. 504-554, tłumaczenie własne.
23 M. Marrelli, On indirect tax evasion, Journal of Public Economics, 25, 1984, s. 181-196.
24 L. Wang, J. Conant, Corporate tax evasion and output decisions of monopolist, National Tax 
Journal, 41, 1988, s. 579-581, tłumaczenie własne.
25 J.J. Chang, C.C. Lai, Collaborative…, s. 344-368, tłumaczenie własne.
26 V. Tanzi, P. Shome, A primer on tax evasion, IMF Staff Papers, 40, 1993, s. 807-928, tłu-
maczenie własne. 
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Modigliani i Miller, których uważa się w doktrynie za prekursorów 
optymalizacji podatkowej, jako pierwsi zwrócili uwagę na istotę podatków 
w polityce finansowej jednostki gospodarczej, omawiając teorię nieistotno-
ści struktury kapitału. Modigliani i Miller wskazywali na powiązanie polityki 
finansowej przedsiębiorstwa z jej bieżącą wartością, na którą wpływa wartość 
przepływów pieniężnych z bieżącej działalności operacyjnej. Autorzy pod-
kreślali, że przedsiębiorstwa winny realizować określoną politykę finansową 
przedsiębiorstwa do momentu, w którym zysk przewyższa łączną wartość po-
niesionych kosztów27. Z kolei J.R. Graham uznał, że badania naukowe zwią-
zane z opodatkowaniem jednostek gospodarczych obejmują różnego rodzaju 
przepisy podatkowe i regulacje krajowe i międzynarodowe, które mają wpływ 
na uzyskiwane korzyści finansowych przez przedsiębiorstwa poprzez różne-
go rodzaju decyzje strategiczne firm związane z  minimalizowaniem obciążeń 
podatkowych. Działania te mogą polegać między innymi na dobraniu odpo-
wiedniej struktury kapitału, formie organizacyjnej jednostki, restrukturyzacji, 
czy samej polityki wypłat, polityki odszkodowań oraz zarządzania ryzykiem28. 

Badania prowadzone przez wskazanych powyżej autorów, zapoczątko-
wały pojmowanie nauki o finansach i podatkach, jako dziedziny, która może 
skutecznie wpływać na sytuację finansową i majątkową jednostek gospodar-
czych, a także zapoczątkowało działania i mechanizmy, które dziś uznawane 
są za optymalizację podatkową29.

Interesujące stanowisko zaprezentowali J.G. Cullis i A. Lewis, którzy pro-
wadzili badania polegające na powiązaniu zjawiska łamania przepisów prawa 
podatkowego z nauką psychologii, dochodząc do wniosków, że zachowania 
te wynikają w dużej mierze z takich czynników, jak moralność, zakłopotanie, 
niepokój, wstyd. Wobec tego istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, 
która angażuje się w ukrywanie dochodów, ponosi wysoki koszt psychologicz-
ny, przez co należy uznać, że istnieje pewnego rodzaju norma społeczna, któ-
ra współtworzy rodzaj dyscypliny w zachowaniach zmierzających do łamania 
przepisów prawa30.

Kwestią wartą uwagi z historycznego punktu widzenia w zakresie tworze-
nia mechanizmów optymalizacji podatkowej, wydaje się również metodologia 

27 M.H. Miller, F. Modigliani, Dividend Policy, Growth and the Value of the Firm, Journal  
of Business, 34, 1961, s. 411-433, tłumaczenie własne. 
28 J.R. Graham, Taxes and Corporate Finance: A Review, The review of Financial Studies,  
Vol. 16, No. 4, Oxford University Press, 2003, s. 1079-1129, tłumaczenie własne.
29 J. Iwin-Garzyńska, Optymalizacja…, op. cit., s. 11.
30 J.G. Cullis, A. Lewis, Why people pay taxes: from a conventional model to a model of social 
convention, Journal of Economic Psychology, 18, 1997, s. 305-421, tłumaczenie własne.
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wykorzystująca dane mikroekonomiczne związane z obciążeniami podatko-
wymi osób fizycznych, która miała na celu wskazanie istnienia i powszech-
ności oszustw podatkowych. Zjawiskiem zajmował się C. Clotfelter, który 
dodatkowo podjął próbę powiązania samego mechanizmu optymalizacji po-
datkowej z cechami osobowości podatników, takimi jak: wiek, stan cywilny, 
wysokość dochodów31.

J. Slemrod podkreślił, że przedstawiciele nauki o finansach i podatkach, 
w głównej mierze prowadząc swoje badania nad metodami minimalizacji 
zobowiązań publicznoprawnych, wykorzystywali wyłącznie teoretyczne mo-
dele związane z  podejmowaniem decyzji w poszczególnych gospodarstwach 
domowych.32 Natomiast to Allingham, Michael i Sandmo, do powyższego 
modelu podejmowania decyzji wprowadzili czynnik niepewności, poprzez 
który oczekiwania związane z uzyskanymi korzyściami wynikającymi z nie-
wykrytego aktu uchylania się od opodatkowania korelowały z możliwością 
poniesienia kary33.

S.E. Crane i F. Nourzad wskazali, że od czasów Allinghama i Sandmo 
zakres podejmowanych badań naukowych z dziedziny oszustw podatkowych 
znacznie wzrósł34.

D. Joulfaian zauważył ciekawą korelację pomiędzy zachowaniem osób 
zarządzających przedsiębiorstwami a osobami grającymi w golfa, uznając,  
że ten kto oszukuje podczas gry w golfa, będzie również skłonny do popeł-
niania oszustw w swojej działalności zarządczej. Podobne zachowania będą 
miały miejsce w firmach, które zajmują się procedurą zwrotów podatków,  
w sytuacji, w której są one zarządzane przez osoby o skłonnościach do uchyla-
nia się i unikania płacenia podatków35.

Analizując zjawisko optymalizacji podatkowej w Europie należy zwrócić 
uwagę, że sama integracja europejskich rynków kapitałowych, choć przyniosła 
wiele korzyści, to naraziła rządy poszczególnych państw na działania ze stro-
ny międzynarodowych grup przestępczych, specjalizujących się w oszustwach 

31 C. Clotfelter, Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns," this REVIEW 
3, 1983, s. 363-373, tłumaczenie własne. 
32 J. Slemrod, The Review of Economics and Statistics, Vol. 67, No. 2, The MIT Press, 1985, 
s. 232-238, tłumaczenie własne.
33 Allingham, G. Michael G, A. Sandmo, Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, Journal 
of Public Economics 1, 1972, s. 323-338, tłumaczenie własne. 
34 S.E. Crane, F. Nourzad, Inflation and Tax Evasion: An Empirical Analysis, The Review of 
Economics and Statistics, Vol. 68, No. 2, The MIT Press, 1986, s. 217-223, tłumaczenie 
własne.
35 D. Joulfaian, Corporate Income Tax Evasion and Managerial Preferences, The Review of 
Economics and Statistics, Vol. 82, No. 4, The MIT Press, 2000, s. 698-701, tłumaczenie 
własne.
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podatkowych, polegających na przenoszeniu zysków z  kapitałów do krajów  
o korzystniejszej polityce podatkowej36. Rządy państw europejskich stoją przed 
wyzwaniem zapobiegania przestępstwom podatkowym nie tylko w podatkach 
dochodowych, ale i VAT. Wpływy VAT stanowią ważne źródło dochodów 
w krajach Unii Europejskiej (około 7% unijnego PKB w roku 2014, co daje 
sumę niemal 1 bln EUR)37. Wobec wolnego przepływu towarów i usług 
w krajach wspólnoty europejskiej oraz ciągłego rozwoju gospodarki (global-
nej, cyfrowej i mobilnej)38 obecny system podatkowy nie jest w stanie sprostać 
założeniom i celom do których, został stworzony. Szacuje się, że luka w VAT  
w Polsce w roku 2004 wynosiła 17 815 mln zł, zaś w roku 2013 wynosiła 
42 806 mln zł39. T.  Tratkiewicz podkreśla, że wysoce niepokojący jest trend 
rosnący luki podatkowej, która mimo wzrostu gospodarczego i liberalizacji 
przepisów prawa podatkowego, stale rośnie40. Odmienność kwalifikacji trans-
akcji krajowych i transgranicznych sprzyja popełnianiu oszustw podatkowych, 
wobec czego stanowi istotne narzędzie dla mechanizmów optymalizacji po-
datkowej. Jak wskazuje R. Murphy, unikanie i uchylanie się od opodatkowa-
nia to zjawisko obecne na całym świecie, którego szacowany koszt utraconych 
wpływów do budżetów państw szacuje się na 3 biliony dolarów rocznie41. Rzą-
dy poszczególnych państw podejmując starania w przeciwdziałaniu uchylaniu 
się opodatkowaniu, wprowadzają programy informowania o nieuczciwych 
działaniach podatników, np. w Kanadzie istnieje możliwość dobrowolnego 
zgłoszenia oszustw podatkowych w zamian za nagrodę pieniężną42.

Podsumowując, należy uznać, że poszukiwanie korzystnych rozwiązań 
podatkowych jest powszechne na całym świecie i choć samo zjawisko opty-
malizacji podatkowej jest stosunkowo nowe, to uchylanie i unikanie od opo-
datkowania istniało prawdopodobnie od czasów, od kiedy istniały podatki. 

36 E. Janeba, W. Peters, Tax Evasion, Tax Competition and the Gains from Nondiscrimi-
nation: The Case of Interest Taxation in Europe, The Economic Journal, Vol. 109, No. 452,  
wyd. Wiley on behalf of the Royal Economic Society, 1999, s. 93-101, tłumaczenie własne.
37 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT w kierunku jednolitego unijne-
go obszaru VAT – czas na decyzje, Bruksela, 2016, 7687/16, FISC 46, s. 3, [na:] http://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-7687-2016-INIT/pl/pdf (dostęp: 16.08.2017).
38 Ibidem.
39 T. Tratkiewicz, Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej, Stu-
dia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294/2016,  
Katowice, 2016, s. 187.
40 Ibidem.
41 Murphy, R. (2011). The cost of tax abuse: A briefing paper on the cost of tax evasion worldwide, 
Tax Justice Network publication, November 2011, eL, tłumaczenie własne. 
42 J. Farrar, C. Hausserman, M. Rennie, The influence of revenge and financial rewards on tax 
fraud reporting intentions, Journal of Economic Psychology, 71/2018, s. 1, tłumaczenie własne. 
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C. Adams zauważył, że podatki, które są obecne w historii cywilizacji od 
wieków, odgrywają niezwykłą rolę w życiu człowieka. Miały wpływ zarówno 
na rozwój poszczególnych państw, na panujący dobrobyt, ale i przyczyniły 
się do upadku wielu narodów. Podatki stanowią potężną siłę, która wpływa 
na rozwój ludzkości, cywilizacji i państwa, w stopniu większym niż działanie 
rządów. Podatnicy instynktownie wyrażają niechęć w stosunku do państwa, 
które wprowadza zbyt opresyjne opodatkowanie43. Istotnym czynnikiem, 
który zaważa na stosowaniu metod optymalizacji czy też uchylania się lub 
unikania od podatków jest przede wszystkim osobowość i uczciwość społe-
czeństwa. Metody i działania podejmowane przez państwo w zakresie wykry-
wania przestępstw podatkowych wskazują przede wszystkim na wzmacnianie 
funkcji prewencyjnej, polegającej na wskazaniu surowych i dolegliwych kar 
za popełnione czyny, tak aby świadomy podatnik nie podejmowań działań 
oszukańczych w celu obniżenia obciążeń publicznoprawnych, ze względu na 
obawę dolegliwości finansowej i karnej.

ROLA I CEL OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, podczas planowania i po-
dejmowania strategicznych decyzji dla rozwoju swoich firm, biorą pod uwagę 
również podatki, bowiem stanowią one istotny obciążenie finansowe, po-
mniejszając uzyskane przychody. Poprzez odpowiednie decyzje osób zarzą-
dzających przedsiębiorstwami, odnoszące się choćby do formy czy miejsca jej 
prowadzenia, jednostki mogą zyskać wiele preferencji podatkowych. Skoro 
podatek jest daniną państwową o charakterze bezzwrotnym, to podatnik wi-
nien poczynić takie działania, które poprzez zgodne z prawem mechanizmy, 
doprowadzą do minimalizacji zobowiązań podatkowych44. Na tym tle na-
leży dostrzegać wagę optymalizacji podatkowej, która poprzez mechanizmy  
i narzędzia prawne pozwala w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
ograniczać ryzyko podatkowe, minimalizuje wysokość podatków45. Dodat-
kowo należy wskazać, że unikanie opodatkowania dotyczy przede wszystkim 
wykorzystywania luk w przepisach prawa podatkowego, a więc jest działaniem 

43 C. Adams, For Good and Evil. The Impact of Taxes on the Course of Civilization. Second 
Edition, wyd. Madison Books, Maryland, 1999, eL, tłumaczenie własne. 
44 M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, 2 wydanie, 
wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 19-25.
45 J. Iwin-Garzyńska, Wybrane aspekty optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie [w:] Ele-
menty optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie, A. Adamczyk (red.), wyd. Zapol, Szczecin 
2013, s. 11-24.
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zgodnym z prawem46. Rozróżnienie pomiędzy zamierzonym i niezamierzo-
nym działaniem ustawodawcy, który pozostawił pewne możliwości w zakre-
sie wolności interpretacyjnej określonych przepisów prawa podatkowego jest  
w praktyce trudne do wskazania. Niemniej należy wskazać, że ich właściwe  
i zgodne z prawem wykorzystanie należy interpretować jako element unikania 
opodatkowania w wymiarze komercyjnego świadczenia usług z zakresu do-
radztwa podatkowego47. 

Optymalizacja podatkowa zdaniem M. Jamrożego, to wybór „takiej for-
my oraz struktury planowanej transakcji w ramach i granicach obowiązującego 
prawa, aby zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych” 48. Powyższe stanowi-
sko potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej WSA)  
w Warszawie z dnia 20 marca 2004 r.49, w którego tezie uznano, że w sytu-
acji, kiedy obowiązujące przepisy prawa dają podatnikowi prawo do wyboru 
legalnych rozwiązań, które realizują określony cel gospodarczy, poprzez doko-
nanie wyboru co do najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego, nie można 
mówić o działaniu o charakterze przestępczym, który należy uznać za obejście 
przepisów prawa50. Dodatkowo zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego z dnia 
23 kwietnia 1964 r.51 „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego” 52. K. Osajda 
słusznie zauważył, że powyższy przepis wprowadza do polskiego porządku 
prawnego zasadę swobody umów, która obowiązuje jako zasada prawna53. Zaś 
Z. Radwański dodatkowo wskazuje, że nie istnieje żadna podstawa prawna, 
nakazująca regulowanie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami,  
w sposób który jest najkorzystniejszy dla fiskusa54. Kwestią wymagającą ana-
lizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy organy podatkowe mają pra-
wo stosować przepisy prawa cywilnego do oceny poszczególnych czynności 

46 R. Knuutinen, Corporate social responsibility, taxation and aggressive tax planning, Nordic 
Tax Journal, 1/2014, s. 36–75, tłumaczenie własne.
47 O. Apostol, A. Pop, Payung taxes is losing monej: A quantitative study on institutional logics in 
the tax consultancy field in Romania, Critical Perspectives on Accounting, 2018, s. 1, tłumacze-
nie własne. 
48 M. Jamroży, Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja 
podatkowa, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, eL.
49 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt III SA 2984/02, MoPod 2004 
nr 6, str. 37, Legalis.
50 Ibidem.
51 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), dalej KC.
52 Ibidem.
53 K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, eL.
54 Z. Radwański, Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. akt SA/Bk 289/99, eL.
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faktycznych? Należy wskazać na treść art. 58 § 1 KC, która określa sytuację 
bezprawności czynności prawnych, będących w sprzeczności z ustawą lub 
mających na celu obejście ustawy. Dla właściwej kwalifikacji poszczególnych 
zachowań podatników w celu osiągnięcia korzyści podatkowej (z uwagi na 
zastosowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej), trzeba pamiętać,  
że zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 30 maja 2005 r.55, treść art. 58 § 1 KC 
„nie może być wykorzystana jako generalna klauzula pozwalająca na całkowi-
cie nieograniczone i  dowolne kształtowanie podatkowych skutków umów cywil-
noprawnych” 56 i  dalej, co kluczowe dla uznania optymalizacji podatkowej,  
za działanie zgodne z prawem: „aby uznać, że doszło do obejścia prawa, naj-
istotniejsze znaczenie ma ustalenie, że istnieje norma prawna, która zakazuje 
osiągnięcia określonego” 57. Aby uznać, że dane działanie nosi znamiona obej-
ścia przepisów prawa, niezbędnym jest określenie normy prawnej, która zaka-
zuje uzyskania określonych celów podatkowych. Dodatkowo NSA w wyroku  
z dnia 23 stycznia 1998  r.58 orzekł, że organy podatkowe mogą w celu uzna-
nia danej czynności prawnej za skuteczną i ważną, stosować zapisy art. 58 KC, 
jednakże powyższa ocena nie daje prawa do jednoznacznego uznania istnienia 
stosunku prawnego, bowiem powyższa czynność dokonywana jest przez wy-
miar sprawiedliwości59. Z kolei NSA w tezie wyroku z 18 listopada 2009  r.60 
stwierdził, że mimo treści art. 199a § 3 OrdPod, organ podatkowy ma obo-
wiązek dokonania kwalifikacji zaistniałych zdarzeń zgodnie z przepisami pra-
wa podatkowego, a także ma obowiązek przeprowadzenia oceny powstałych 
skutków prawno-podatkowych. Możliwość wystąpienia do sądu powszechne-
go istnieje dopiero w momencie, kiedy organ podatkowy powziął wątpliwości 
co do zaistniałego stosunku prawnego lub prawa61. M.  Jamroży wskazuje,  
że o działaniu niezgodnym z prawem (a więc nie spełniającym przesłanek 
optymalizacji podatkowej) można mówić dopiero wtedy, kiedy działanie po-
datnika nosi cechy odmienne od typowych działań (wynikających z przepisów 
prawa), a które wynikają wyłącznie z celu, jakim jest uzyskanie korzyści po-
datkowej, a w efekcie unikanie opodatkowania62. Z kolei Ł. Mazur podkreśla, 

55 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1/05, POP 2004  
nr 4, poz. 61, s. 333, Legalis.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Wyrok NSA – ośrodek zamiejscowy w Łodzi z dnia 23 stycznia 1998 r., sygn. akt I SA/Łd 
1054/97, 89626, Legalis. 
59 Ibidem.
60 Wyrok NSA z dnia 18 listopada 2009 r., sygn. akt I FSK 1133/08, 225482, Legalis.
61 Ibidem.
62 M. Jamroży, Spółka…, op. cit., eL.
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że istotą optymalizacji podatkowej jest takie zachowanie podatnika, które jest 
zgodne z obowiązującymi normami prawa, wobec czego podnoszenie zarzu-
tu unikania opodatkowania jest niezasadne, przy braku nakazów i zakazów 
dotyczących istnienia przedmiotowego obejścia opodatkowania63. Podobne 
stanowisko zajmuje J. Iwin-Garzyńska, wskazując, że skoro optymalizacja 
podatkowa jest efektem braku odpowiednich regulacji prawno-podatkowych, 
wprowadzających obowiązek opodatkowania w stopniu najwyższym, możli-
we jest dokonanie odpowiednich działań, w celu zmniejszenia zakresu opo-
datkowania. Dodatkowo, brak odpowiednich nakazów i zakazów powoduje,  
że nie istnieje podstawa prawna do subsumcji przepisów KC w zakresie obej-
ścia przepisów na gruncie prawa podatkowego64.

Przedstawiciele doktryny uznają stosowanie optymalizacji podatkowej za 
pewnego rodzaju inteligencję podatkową, a więc działanie, które nie ma celu 
unikania opodatkowania, a wyłącznie zmniejszenie wymiaru zobowiązania 
publicznoprawnego w sposób całkowicie legalny65. Należy zgodzić się z sędzią 
Sądu Najwyższego USA, Leamedem Handem, który uznał, że: „Nie ma nic 
niemoralnego w takim układaniu swoich spraw, które skutkują płaceniem tak 
niskich podatków, jak to tylko możliwe. Każdy tak czyni, bogaty i biedni, obaj 
mają do tego prawo” 66.

Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa stosujące optymali-
zację podatkową, dokonują pewnych wyborów w zakresie formy prowadzo-
nej działalności, wyboru opodatkowania, struktury dokonywanych transakcji. 
Wszystkie te działania mieszczą się w granicach obowiązujących przepisów 
prawa podatkowego, a służą realizacji założonych przez jednostki gospo-
darcze celów, w tym do zmniejszenia obciążeń podatkowych67. Dodatkowo 
zasadniczym założeniem i jednocześnie celem optymalizacji podatkowej, bę-
dzie uzyskanie maksymalnych efektów przy zminimalizowaniu określonych 
obciążeń i ograniczeń. Należy jednak wskazać, że stosowanie optymalizacji 
podatkowej nie może być celem samym w sobie, z którego wynika wyłącznie 
zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych. Jednostki gospodarcze decydując 
się na wybór korzystniejszej pod względem podatkowym transakcji, mają na 
względzie przede wszystkim bezpieczeństwo prawne i koszty związane z daną 

63 Ł. Mazur (red.), Optymalizacja…, op. cit., s. 15. 
64 J. Iwin-Garzyńska, Optymalizacja…, op. cit., s. 14.
65 Ibidem, s. 13.
66 A. Wyrzykowska, Optymalizacja – legalnym wyborem podatnika? Fiskus 2006, Nr 8, [na:] 
http://www.epodatnik.pl/artykul/fiskus/6839/Optymalizacja_8211_legalnym_wyborem_ 
podatnika.html (dostęp: 24.08.2017)
67 J. Iwin-Garzyńska, Optymalizacja…, op. cit., s. 14-15.
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transakcją. Niezbędnym elementem w stosowaniu powyższych mechanizmów 
jest również zgoda drugiej strony umowy dla zastosowania określonego (ko-
rzystniejszego) wariantu68. Nie można zapomnieć również o korzyściach eko-
nomicznych wynikających z zastosowania optymalizacji podatkowej, bowiem 
poprzez zmniejszenie zobowiązań publicznoprawnych, rośnie wynik finanso-
wy jednostki gospodarczej, a to przekłada się wprost na wzrost wartości same-
go przedsiębiorstwa69.

Istotą optymalizacji podatkowej jest odpowiednie planowanie podatko-
we, które mieści się granicach prawa. Z jednej strony polega na zaniechaniu 
takich czynności, które będą wywoływały powstanie zobowiązania podatko-
wego. W przypadku zaniechania działania należy mówić o instytucji oszczę-
dzania podatkowego. Z drugiej strony, w przypadku planowania podatko-
wego, podatnicy dokonują działań, które mają doprowadzić do powstania 
optymalnych obciążeń publicznoprawnych. Tak długo, jak działania podatni-
ków prowadzą do zminimalizowania zobowiązań podatkowych, ale mieszczą 
się w granicach obowiązujących przepisów prawa podatkowego, nie można 
mówić o zjawisku obejścia przepisów ani o  kreatywnej rachunkowości70. Po-
dobne stanowisko zaprezentowali A. Rzempała, J. Rzempała oraz Z.P. Woj-
dyło, uznając, że celem planowania podatkowego jest przede wszystkim wpły-
wanie na wysokość wydatków, które mogą stanowić koszty podatkowe, przez 
co zmniejszają wykazywaną podstawę do opodatkowania w zestawieniu do 
uzyskanych przychodów71.

Planowanie podatkowe polega przede wszystkim na wykorzystywaniu 
przepisów podatkowych w celu skorzystania z ustawowych zwolnień, odliczeń 
od podatku, tak aby uzyskać jak najkorzystniejszą wysokość zobowiązania po-
datkowego. P. Filip wskazuje, że aby dokonać właściwych działań związanych 
z planowaniem podatkowym, konieczna jest analiza konsekwencji związa-
nych z ewentualnymi przyszłymi sporami z organami kontrolnymi, w  związ-
ku z odmienną (od podatnika) interpretacją przepisów prawa podatkowego72. 
J. Wyciślok dodatkowo podkreśla, że mechanizmy zastosowanej w  jednostce 
gospodarczej optymalizacji podatkowej, winny być szczególnie powiązane  

68 Ibidem, s. 16.
69 F. Modigliani, M.H. Miller, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of In-
vestment, American Economic Review, 48, 1958, eL.
70 J. Wyciślok, Optymalizacja…, op. cit., s. 31. 
71 A. Rzempała, J. Rzempała, Z.P. Wojdyło, Ceny transferowe jako innowacyjne narzędzie pla-
nowania w grupie kapitałowej, ZN US 2007, Nr 453, eL.
72 P. Filip, Planowanie finansowe a optymalizacja obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej, 
Zeszyty Naukowe UR, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, nr. 15.
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z planowaniem podatkowym i  powinny obejmować wszystkie obszary dzia-
łalności firmy. Chodzi bowiem nie tylko o znajomość samych przepisów pra-
wa podatkowego, ale ogółu norm prawnych i wynikających z nich skutków 
nie tylko na gruncie prawnopodatkowym73.

J. Koziński wymienia korzyści, jakie przynosi przedsiębiorstwom zasto-
sowanie optymalizacji podatkowej74:

-  zmniejszenie kosztów podatkowych, 
-  zwiększenie konkurencyjności podmiotu na rynku,
-  zmniejszenie zagrożeń ryzyka podatkowego.

 Należy zauważyć, że optymalizacja podatkowa w obliczu kryzysów 
gospodarczych i ogólnego braku stabilności rynkowej oraz braku pewności i 
trwałości prawa, stanowi niezwykle istotne narzędzie, które odgrywa szczegól-
ną rolę we właściwym i skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prowadzi 
bowiem nie tylko do obniżania obciążeń publicznoprawnych, ale również do 
racjonalizacji kosztów, niekiedy do zmiany modelów biznesowych, do prowa-
dzenia szczegółowych analiz ryzyka prowadzenia działalności. Stanowi cenne 
rozwiązanie, dające podatnikom możliwość skorzystania w sposób umiejętny 
z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Ł. Mazur doszedł do wnio-
sku, że optymalizacja podatkowa zachodzi w sytuacji, kiedy poprzez zastoso-
wanie odpowiednich operacji gospodarczych na gruncie prawa podatkowego, 
osiąga się efekt w postaci braku skutków podatkowych, przy jednoczesnym 
osiągnięciu założeń ekonomicznych i cywilnoprawnych. A dodatkowym jej 
atutem jest powstanie różnych (w zależności od założeń podatnika) skutków 
podatkowych, przy wykorzystaniu błędnie skonstruowanych przepisów pra-
wa podatkowego75. W istocie tematyką tworzenia i funkcjonowania przepi-
sów podatkowych zajmował się Trybunał Konstytucyjny (dalej TK), wska-
zując na konieczność poprawności legislacyjnej, w szczególności na gruncie 
prawa podatkowego, które obejmuje swoim zasięgiem sferę wolności i praw 
konstytucyjnych jednostki. TK w wyroku z dnia 11 maja 2004 r.76 zaważył, 
że zakwestionowane w wniosku do TK przez Prezesa NSA oraz Rzecznika 
Praw obywatelskich brzmienie art. 24b § 1 OrdPod pkt 1 jest niezgodne 

73 J. Wyciślok, Optymalizacja…, op. cit., s. 33.
74 J. Koziński, Buduj wartość firmy tam, gdzie inni widzą tylko koszty, Raport z serii: Nowe 
trendy zarządzania, specjalny suplement promocyjny, HBRP 2007.
75 Ł. Mazur (red.), Optymalizacja…, op. cit., s. 17.
76 Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, OTK Seria A 2004 nr 5, poz. 41. Mo-
Pod 2004 nr 6, s.2, Dz.U. 2004 nr 122, poz. 1288, str. 8685, Przegl. Pod. 2004 nr 8, str. 53, 
ZNSA 2005 nr 1, str. 56, 62947, Legalis.
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z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji77. Sprawa dotyczyła złożonego w lu-
tym 2003 r. wniosku przez Prezesa NSA oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, 
którzy uznali, że treść wskazanego artykułu OrdPod narusza konstytucyjne 
zasady: zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa oraz wolności 
działalności gospodarczej. Brzmienie art. 24b § 1 OrdPod nadaje prawo orga-
nom podatkowym i organom kontroli skarbowej (podczas rozstrzygania spra-
wy podatkowej) do pominięcia skutków czynności prawnych, z dokonania 
których mogła wynikając dla podatnika korzyść w postaci obniżenia wyso-
kości zobowiązania podatkowego, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podat-
ku. W uzasadnieniu do złożonego wniosku, wnioskodawcy podnosili kwestię 
możliwości postawienia przez organy podatkowe zarzutu obejścia prawa przy 
wszystkich czynnościach prawnych, które legalnie zmniejszają zobowiązania 
podatkowe, czyli stanowią podstawę działania mechanizmów optymalizacji 
podatkowej. Dopuszczenie do obrotu prawnego powyższej treści art. 24b  
§ 1 OrdPod w efekcie doprowadziło do niepewności prawa i skutkowało bra-
kiem przewidywalności i obliczalności w rozstrzygnięciach sporów z organami 
władzy publicznej. TK zaważył, że ustanowienie powyższej regulacji prawnej, 
będzie możliwe, o ile nastąpi ono w wyniku poprawnej legislacji, z uwzględ-
nieniem zasady określoności ustawowej ingerencji w prawa i wolności78. Jak 
słusznie bowiem zauważył B. Brzeziński, prawo podatkowe w tym zakresie jest 
zbliżone do gałęzi prawa karnego, z którego właściwości wynika obowiązująca 
zasada nullum trubutum sine lege (art. 217 Konstytucji RP), a samo powstanie 
zobowiązania podatkowego wynika z konstrukcji obowiązującej normy praw-
nej, która to określa to zobowiązanie79. Potwierdzając, za H. Dzwonkowskim, 
zarówno obowiązek, jak i zobowiązanie podatkowe, to „nazwy materialnego 
stosunku prawno-podatkowego” 80, które choć dotyczą tego samego stosunku 
prawnego, to obejmują inne jego fazy: fazę powstawania obowiązku podat-
kowego oraz fazę wymiaru zobowiązania81. Prawo podatkowe wymusza stoso-
wanie dwóch pojęć z uwagi na samą treść stosunku prawnego, który powstaje  
z  mocy prawa, ale aby poznać jego wymiar, należy odwołać się do procesu 
stosowania prawa. Z tego względu należy zwracać szczególną uwagę na pojęcia 
obowiązku i zobowiązania podatkowego82. W tym miejscu należy potwierdzić 

77 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.  483).
78 Ibidem.
79 B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2003, 
s. 128.
80 H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe. 2 wydanie, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 69.
81 Ibidem.
82 Ibidem.
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słuszność stwierdzenia R. Mastalskiego, mówiącego o tym, że można mówić 
o obowiązku zapłaty podatku, a więc realizacji dyspozycji konkretnej normy, 
jeżeli hipoteza jej hipoteza nie obejmuje określonego stanu faktycznego. Wte-
dy zachowanie podatnika (wchodzące w zakres powyższego stanu) nie podlega 
opodatkowaniu83. 

 Podsumowując, cel i rola optymalizacji podatkowej odgrywają szcze-
gólną rolę w zakresie planowania i rozwoju prowadzonej działalności gospo-
darczej. Mechanizmy optymalizacyjne pozwalają na zmniejszenie obciążeń 
publicznoprawnych poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań, które 
umożliwiają nieprecyzyjne przepisy prawa podatkowego. Niestety na gruncie 
praktyki orzeczniczej, przedsiębiorcy spotykają się często z interpretacją prze-
pisów podatkowych przez organy publiczne wbrew ogólnej zasadzie in dubio 
pro tributario. Niemniej efekty ekonomiczne, jakie niesie za sobą optymaliza-
cja podatkowa, są na tyle korzystne dla podatników, którzy wolą podjąć ry-
zyko podatkowe, aniżeli zgodzić się na zastosowanie rozwiązań, niebudzących 
żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA  
A UNIKANIE I UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA

W trakcie analizy mechanizmu działania optymalizacji podatkowej, nie 
można pominąć kwestii unikania i uchylania się od opodatkowania, o których 
wspominano w niniejszej pracy na początku, jednakże pojęcia te nie zostały 
omówione w sposób wystarczający, dla pełnego rozumienia rozważanego te-
matu. Należy nadmienić, że literatura przedmiotu rozróżnia cztery działania 
podatników, które za cel przyjmują obniżenie obciążeń publicznoprawnych. 
Należą do nich84:

-  oszczędzanie podatkowe,
-  planowanie podatkowe
-  unikanie opodatkowania
-  uchylanie się od opodatkowania.

Oszczędzanie podatkowe odznacza się takim zachowaniem podatnika, 
które powoduje obniżenie wymiaru zobowiązania podatkowego, a jednocze-
śnie jest obojętne z perspektywy przepisów prawa podatkowego. Za przykład 

83 R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 1995, s. 69.
84 P. Karwat, Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu, wyd. 
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 13-14. 
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może służyć m. in. brak aktywności zawodowej, zmniejszenie konsumpcji 
dóbr, czy też wybór mniejszego mieszkania85. Wymienione powyżej zachowa-
nia prowadzą do wniosku, że oszczędzanie podatkowe w swojej istocie, polega 
właściwie na powstrzymywaniu się od osiągania dochodów, konsumpcji czy 
też posiadania majątku. Takie działanie prowadzi wprawdzie do obniżenia 
zobowiązań publicznoprawnych, jednakże, jak zauważyli P.M. Gaudemet  
i J. Molinier, powyższe działania nie wpisują się w zakres hipotezy normy praw-
nopodatkowej, bowiem polegają wyłącznie na powstrzymywaniu się od okre-
ślonych działań86. Podobne stanowisko prezentuje G. Kujawski, podkreślając, 
że oszczędzanie podatkowe polega przede wszystkim na minimalizowaniu 
zobowiązań podatkowych poprzez zaniechanie działania, które rodziłoby 
obowiązek podatkowy87.

Planowanie podatkowe należy do działań strategicznych, które obejmu-
ją przyszłe decyzje, zdarzenia i transakcje w przedsiębiorstwie88. To legalna 
metoda obniżania zobowiązań publicznoprawnych, gdzie podatnik nie po-
wstrzymuje się od działania, jak w przypadku oszczędzania podatkowego89. 
B. Brzeziński definiował planowanie podatkowe jako: prowadzenie interesów 
majątkowych w sposób umożliwiający wykorzystanie prawnie dopuszczalnych 
możliwości minimalizacji obciążenia podatkowego” 90. Za przykłady planowa-
nia podatkowego należy uznać m.in. działanie podatników, polegające na wy-
korzystywaniu możliwych ulg i zwolnień podatkowych, na które pozwalają 
przepisy prawa91. Należy zwrócić uwagę na stanowisko A.J. Rädlera, który 
uznał, że planowanie podatkowe niewiele się różni od unikania opodatko-
wania, bowiem rozróżnia je nieostra i trudna do jednoznacznego określenia 
granica interpretacyjna i definicyjna92. Ze względu na bliskość znaczeń termi-
nów unikanie od opodatkowania i planowania podatkowego, literatura an-
glojęzyczna wprowadziła rozróżnienie powyższych zjawisk, określając lawful/

85 J. Danzer, Die Steuerumgehung, wyd. Dr. Peter Deubner Verlag GmbH, Köln 1981, s. 35, 
tłumaczenie własne.
86 P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2000, s. 585.
87 G. Kujawski, Klauzula generalna unikania opodatkowania, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 
2017, eL.
88 M. Dymek, Optymalizacja podatkowa czyli jak zaoszczędzić na podatku dochodowym od osób 
prawnych, wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2006, s. 10.
89 P. Karwat, Obejście…, op. cit., s. 16.
90 B. Brzeziński, Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, wyd. Wy-
dawnictwo UMK, Toruń 1996, s. 16.
91 P. Karwat, Obejście…, op. cit., s. 16
92 A.J. Rädler, Do National Anti-Abuse Clauses Distort the Internal Market?, European Taxation 
1994, nr 9, s. 311, tłumaczenie własne.
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acceptable tax avoidance zjawiska prawnie akceptowalne, zaś unacceptable/abu-
sive tax avoidance dla określenia zjawisk niedopuszczalnych przepisami prawa, 
a więc unikania opodatkowania93. 

Unikanie opodatkowania w literaturze zagranicznej przedmiotu, jak 
wspomniano powyżej nie daje jednoznacznej definicji tego zjawiska, bowiem 
w niektórych aspektach traktowane jest jako każdorazowe zjawisko uniknięcia 
lub zmniejszenia podatku. Z kolei unikanie opodatkowania w znaczeniu węż-
szym rozumiane jest jako obejście prawa podatkowego i właściwe jest ono syste-
mom prawa kontynentalnego94. Poprzez odpowiednie działania dochodzi do 
zmniejszenia wymiaru zobowiązania podatkowego, jednakże nie są to dzia-
łania zakazane przez przepisy prawa95. Właściwe dla tego pojęcia, jest to, że 
aby zachowanie polegające na unikaniu opodatkowania zostało udowodnione 
podatnikowi przez odpowiednie organy państwowe, muszą one podjąć szereg 
wyrafinowanych działań, które w efekcie prowadzą do odzyskania wartości 
„pomniejszonego” podatku. Za przykłady unikania opodatkowania mogą służyć 
m.in. działania polegające na przenoszeniu majątku, który przynosi dochód, 
na inne osoby fizyczne ze względu na preferencje podatkowe, czy też udziela-
nie pożyczek majątkowych przez wspólników spółki, zamiast dokonania pod-
wyższenia kapitału zakładowego96. Dodatkowo G. Kujawski zwrócił uwagę na 
kwestię szczególną, podkreślając, że „obejście prawa podatkowego jest jednym ze 
sposobów unikania podatku, nie zaś uchylania się od opodatkowania”97.

Kolejna kwestia wymagająca analizy dotyczy pojęcia uchylania się od 
opodatkowania, które wśród przedstawicieli doktryny, traktowane jest jako 
działanie nielegalne, wprowadzające w błąd. S.N. Frommel jako przykład po-
kazujący granicę pomiędzy unikaniem a uchylaniem się od opodatkowania przy-
tacza jazdę autobusem z  Birmingham przez Beachy Head, gdzie choć istnieje 
możliwość wybrania krótszej trasy i kupienia tańszego biletu (i nikt nie może 
zabronić wyboru dłużej lub krótszej drogi), to już sama jazda bez biletu bę-
dzie czym innym98. Z kolei V. Uckmar określił, że istotą powyższego zjawiska 
jest „unikanie zapłaty podatku bez unikania zobowiązania podatkowego” 99. 

93 P. Karwat, Obejście…, op. cit., s. 17
94 P. Karwat, Obejście…, op. cit., s. 19
95 Ł. Mazur (red.), Optymalizacja…, op. cit., s. 19.
96 P. Karwat, Obejście…, op. cit., s. 20-21.
97 G. Kujawski, Klauzula…, op. cit., eL.
98 S.N. Frommel, Tax Avoidance and the House of Lords: Uncertainity as Deterrent I, Intertax 
1984, nr 10, s. 57, tłumaczenie własne.
99 V. Uckmar, General Report „Studies on international fiscal law” Vol. LXIIIa, Tax avoidance/
Tax evasion, International Fiscal Association, wyd. Kluwer, Rotterdam 1983, s. 20, tłumacze-
nie własne.
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T. Klimczak za uchylanie się od opodatkowania uznaje takie działania podat-
ników, które poprzez wykorzystania narzędzi i instrumentów niezgodnych  
z  prawem, doprowadzą do zmniejszenia lub wręcz braku zapłaty zobowiąza-
nia podatkowego100. Zaś M. Jamroży i S. Kudert podkreślają, że zjawisko nie-
legalnego uchylania się opodatkowania należy rozróżniać od mechanizmów 
optymalizacji podatkowej, które są całkowicie zgodne z prawem i dotyczą 
legalnego obniżania zobowiązań podatkowych101. Niektórzy z autorów wska-
zują również na karalność uchylania się od opodatkowania, jako cechę, która 
wyraźnie odróżnia je od unikania opodatkowania. Niemniej nie jest to wyłącz-
na, właściwa temu działaniu cecha, z uwagi na prawnokarny charakter czyn-
ności, jakim jest subiektywny element winy (charakterystyczny dla dziedziny 
prawa karnego), który jednak nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych 
z obniżaniem zobowiązania podatkowego w przepisach podatkowych102.  
Za przykłady uchylania się od opodatkowania można podać przede wszyst-
kim wszystkie kategorie oszustw podatkowych (przemyt, fikcyjne transakcje, 
fałszywe dokumenty, puste faktury). Z perspektywy regulacji prawnokarnych 
obowiązujących w Polsce, sankcje za działania polegające na uchylaniu się od 
opodatkowania dotyczą przede wszystkim sytuacji, w wyniku których doszło 
do obniżenia należności publicznoprawnej wbrew przepisom prawa podatko-
wego, a więc doszło do nielegalnego zachowania ze strony podatnika103. Nale-
ży wtedy mówić o przestępstwie za które grozi sankcja karna, a które przejawia 
się pod różnymi postaciami operacji gospodarczych104.Dodatkowo podejmu-
jąc analizę tematu optymalizacji podatkowej należy podkreślić, że jest ona 
niejednokrotnie błędnie porównywana do działań obejmujących oszustwa 
podatkowe, tymczasem stosowanie jej mechanizmów nie polega na działaniu 
niezgodnym z przepisami prawa. To stanowisko potwierdza T. Oczkowski, 
który uznaje oszustwo podatkowe za działanie, które polega na usiłowaniu 
wprowadzenia w błąd zarówno podatnika jak i organów podatkowych105.  
W kontekście penalizacji karnych i karnoskarbowych działań podejmowa-
nych przez przedsiębiorców z perspektywy ich analizy pod kontem działań 
optymalizacyjnych należy zaznaczyć, że polskie regulacje prawne obejmują-
ce przestępstwa gospodarcze dotyczą przepisów uregulowanych w ustawie z 

100 T. Klimczak, Obejście ustawy – zagrożenie realizacji zasady pewności opodatkowania, Moni-
tor Podatkowy 2000, nr 4, s. 14.
101 M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja…, op.cit., s. 23.
102 P. Karwat, Obejście…, op. cit., s. 23.
103 Ł. Mazur (red.), Optymalizacja…, op. cit., s. 22.
104 J. Wyciślok, Optymalizacja…, op. cit., s. 48-49.
105 T. Oczkowski, Oszustwo podatkowe, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, Nr 1, eL.
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dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny106 (przykładowo: przestępstwo oszustwa  
z art. 286 KK, nierzetelna dokumentacja w art. 303 KK, nadużycie zaufania 
z art. 296 KK, oszustwo finansowe z art. 297 KK, czy wreszcie fałszerstwa do-
kumentacji księgowej, tj. fałsz materialny dokumentu w postaci faktury z art. 
270a KK, fałsz intelektualny dokumentu w postaci faktury z art. 270a KK), 
a także przestępstwa i wykroczenia skarbowe zawarte w przepisach ustawy  
z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy107 (uchylanie się od obo-
wiązku podatkowego z art. 54 KKS, zatajenie działalności gospodarczej z art. 
55 KKS, przekazywanie nieprawdziwych danych podatkowych z art. 56 KKS, 
bezpodstawny zwrot podatku z art. 76 KKS).

Choć przedmiotem niniejszej pracy nie jest analiza karnistyczna przy-
wołanych przepisów, to należy nadmienić, że tzw. przestępstwa fakturowe 
zmierzają w głównej mierze do tych samych celów, co działania nazywane w 
doktrynie optymalizacją podatkową. Te dwa typy zachowań (optymalizacja 
podatkowa i czyny przestępne) mają w zasadzie ten sam cel i tę samą stronę 
podmiotową (jako korzyść podatkowa i cel działania), to różnią się one stro-
ną przedmiotową. Optymalizacja podatkowa bowiem nie polega na zatajaniu 
podstawy opodatkowania, braku wypełniania obowiązków sprawozdawczych 
czy też wprowadzaniu organów podatkowych w błąd. 

Podsumowując należy uznać, że pojęcia takie jak unikanie i uchylanie się 
od opodatkowania choć wydają się znaczeniowo tożsame, to jednak doktry-
na wprowadza istotne rozróżnienie w zakresie ich rozumienia. Podobnie jest  
z optymalizacją podatkową, która niesłusznie utożsamiana jest z działania-
mi nielegalnymi, łamiącymi przepisy prawa podatkowego, a w rzeczywistości 
nie polega ona na działaniach niezgodnych z prawem. Zrozumienie granicy 
pojęciowej tych zachowań przedsiębiorców, polegających w niektórych przy-
padkach na stosowaniu działań optymalizacyjnych, bądź też na unikaniu czy 
uchylaniu się od opodatkowania jest kluczowe, dla zrozumienia przyczyn za-
chowań osób prowadzących działalność gospodarczą, ale również dla ich sank-
cji karnoprawnych. Optymalizacja podatkowa jest działaniem zgodnym z pra-
wem, choć wykorzystuje normy i luki prawne w taki sposób, aby realizować 
założone cele przedsiębiorstwa, polegające na minimalizacji jego zobowiązań 
publicznoprawnych. Należy podkreślić, że uchylanie się od opodatkowania 
winno się utożsamiać z defraudacją podatkową, a więc czynem zabronio-
nym, który podlega sankcjom na gruncie prawa karnego i karnoskarbowego, 

106 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138), dalej KK.
107 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 859), 
dalej KKS
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które nie powinno być mylone z pojęciem optymalizacji podatkowej. Choć 
są to zjawiska podobne, to mają zupełnie inny charakter. Dodatkowo należy 
wskazać, że optymalizacja podatkowa może być dzielona na dwie podgrupy: 
optymalizację podatkową po prostu (nazywaną planowaniem) oraz optyma-
lizację podatkową. Ta pierwsza prowadzi polega na wykorzystywaniu przez 
podatników istniejących rozwiązań prawnych, które prowadzą do zmniejsze-
nia obciążeń podatkowych, zaś druga dotyczy tworzenia skomplikowanych 
struktur organizacyjnych, które również prowadzą do minimalizacji obciążeń 
podatkowych. Mimo, że takie zachowanie stanowi obejście przepisów praw-
nych, to nie jest to przestępstwo, ponieważ działanie podatnika odbywa się 
w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Celem samym w sobie jest 
oczywiście uzyskanie korzyści podatkowej, natomiast to działanie w pełni le-
galne, ponieważ nie dochodzi ani do wprowadzenia w błąd, czy też zatajenia 
stanu faktycznego przez podatnika. Dodatkowo na uwagę zasługuje stanowi-
sko J. Kamień, która wskazuje, że dzielenie optymalizacji podatkowej na dwie 
grupy i tym samym wprowadzanie pojęcia optymalizacji podatkowej stanowi 
przykład niepotrzebnego chaosu pojęciowego (i jest zwyczajnie niepoprawne 
językowo), ponieważ może prowadzić do mylnych wniosków o braku legalno-
ści zjawiska optymalizacji podatkowej108.

Reasumując można wskazać, że zarówno pojęcie oszczędzania, plano-
wania oraz unikania opodatkowania wchodzą w zakres pojęciowy optyma-
lizacji podatkowej. Trzeba podkreślić, że istnieją zgodne z prawem metody 
minimalizacji obciążeń podatkowych (zaliczane do grupy oszczędności po-
datkowych), korzystanie z przewidzianych ustawowo ulg i zwolnień, a także 
rozwiązania wykorzystujące obowiązujące przepisy w celu uzyskania korzyści 
podatkowych (optymalizacja), czy też metody ewidentnie nielegalne, które 
wyczerpują znamiona przestępstw powszechnych, czy też przestępstw i wy-
kroczeń skarbowych (zatajanie prawdy, fałsz dokumentów, wprowadzanie  
w błąd). Niemniej należy podkreślić, że działania mające na celu zmniejszanie 
obciążeń fiskalnych ze strony podmiotów gospodarczych, w wyniku wpro-
wadzonych przepisów obejmujących klauzulę generalną i klauzule szczegó-
łowe, a także przepisy karne i karne skarbowe, będą podstawą do wszczyna-
nia ewentualnych postępowań podatkowych, karnych i karnoskarbowych,  
ze względu na to, że organy podatkowe z uwagi na przyznane im narzędzia, 

108 Szerzej: J. Kamień, Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2015; K. Cień, Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe, wyd. WKP 2022,  
https://sip.lex.pl/#/monograph/369512919/44/cien-krzysztof-unikanie-opodatkowania-a- 
planowanie-podatkowe?keyword=Optymalizacja%20podatkowa&cm=SREST.
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będą miały pełne prawo do zakwestionowania tych działań, jako niezgodnych 
z celem ustawy podatkowej. Niemniej to praktyka orzecznicza wskaże do-
piero w przyszłości, jakie działania będą uznane za niepewne, a które z nich 
stanowią zwykłe czynności biznesowe, obejmujące prowadzenie działalności 
gospodarczej. Dodatkowo należy podkreślić, że działanie uznane za optymali-
zację podatkową stanowi działanie zgodne z przepisami prawa, choć sprzeczne 
z ich założeniem. Należy przede wszystkim postulować, aby organy podatko-
we nie myliły zachowań podatników zmierzających do minimalizacji obciążeń 
podatkowych, które mieszczą się w granicach prawa. Przepisy prawa podatko-
we nie dają same z siebie podstaw do wszczęcia postępowania karnego czy też 
karnoskarbowego. Tylko bowiem działanie nielegalne podatnika, nazywane 
uchylaniem się od opodatkowania, które prowadzi do obniżenia należności 
publicznoprawnej daje takie podstawy. A granica pomiędzy legalnością dzia-
łań uznanych za optymalizację podatkową, a czynności związanych z doko-
naniem oszustwa podatkowego jest niezwykle niejednoznaczna. Doskonałym 
podsumowaniem jest myśl A. Einsteina, który stwierdził, że do podatków nie 
wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof.

DECYZJE PRZEDSIĘBIORCÓW  
W ASPEKCIE PLANOWANIA PODATKOWEGO

Osoby prowadzące działalność gospodarczą dążą do wyznaczonych sobie 
celów ekonomicznych i finansowych. Przedsiębiorcy muszą dopasować swoje 
założenia w zakresie zarządzania jednostką gospodarczą do postępującej inter-
nacjonalizacji, uwzględniając szanse i zagrożenia płynące z prawa podatkowe-
go, jakie obowiązują w kraju prowadzenia działalności. Rządy poszczególnych 
państw starają się przyciągać potencjalnych inwestorów poprzez wprowadze-
nie preferencji podatkowych, a  przedsiębiorcy, którzy potrafią w umiejętny, 
transgraniczny sposób wykorzystać i  zastosować przepisy prawa podatkowe-
go różnych państw, korzystają przede wszystkim na regulacjach związanych 
z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, przez co optymalizu-
ją obciążenia publicznoprawne swoich jednostek109. S. Kudert, I. Klipstein  
i M. Jamroży podkreślają, że sukces osiągają ci z przedsiębiorców, którzy 
korzystając z  pomocy publicznej poszczególnych państw, wykorzystują jed-
nocześnie różnice w  zakresie obowiązujących przepisów prawa podatko-
wego i w odpowiedni sposób stosują zapisy umów o unikaniu podwójnego 

109 M. Jamroży, Planowanie podatkowe działalności prowadzonej poprzez zagraniczny zakład, 
Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, s. 255.
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opodatkowania oraz przepisy i regulacje unijne110. Dodatkowo optymalizacja 
podatkowa związana jest z przyjętymi w danym kraju zasadami związanymi 
z preferencyjnym traktowaniem różnych rodzajów form prowadzenia działal-
ności gospodarczej (np. w zależności od kapitału, który właściciele wnoszą do 
takiej firmy, a pozostaje on na terytorium danego państwa). Rządy poszczegól-
nych państw zamiast maksymalizować wysokość stawek podatku dochodowe-
go, tworzą rozwiązania sprzyjające rozwojowi firm prowadzonych przez ich re-
zydentów podatkowych lub dywersyfikują stawki podatkowe w zależności od 
rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej. Takie działania sprzyjają 
rozwojowi przedsiębiorczości i często stanowią przesłankę do podjęcia decyzji 
o prowadzeniu przedsiębiorstwa akurat w tym, a nie innym regionie. Należy 
uznać, że decyzja o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi 
również element planowania podatkowego, który będzie miał doniosłą rolę 
na dalszych etapach jej rozwoju111.

Poprzez optymalizację podatkową, która ma na celu wybór najlepszego 
rozwiązania pod względem uzyskanego w przyszłości efektu, względem okre-
ślonego wskaźnika, przedsiębiorstwa określają swoje strategie podatkowe. Ich 
celem poza rozwojem jednostki gospodarczej, jest przede wszystkim minimali-
zacja obciążeń podatkowych w obowiązującym systemie daninowym państwa, 
przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa po-
datkowego. Wobec tego należy stwierdzić, że mechanizmy optymalizacyjne 
(pod względem ekonomicznym) związane są z planowaniem podatkowym, 
bowiem mają w zamiarze wykorzystać legalne rozwiązania poszczególnych 
transakcji gospodarczych, które doprowadzą do uzyskania odpowiedniego 
poziomu zobowiązań podatkowych112. 

Dodatkowo dla zapewnienia stabilnej i konkurencyjnej pozycji na ryn-
ku, osoby prowadzące przedsiębiorstwa gospodarcze, zobowiązane są do pro-
wadzenia ciągłej analizy zjawisk gospodarczych na rynku, które wpływają na 
uwarunkowania dalszego funkcjonowania firm. Czynniki finansowe, a wśród 
nich obciążenia fiskalne, odgrywają szczególną rolę dla przedsiębiorców, bo-
wiem ograniczają rozwój zewnętrzny ich działalności. Wobec tego, osoby 

110 S. Kudert, I. Klipstein, M. Jamroży, Szanse I ryzyka podatkowe transgranicznej produkcji 
– na przykładzie inwestycji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, Monitor Podatkowy 
2009, nr 10, s. 11 i następne.
111 S. Mongrain, J.D. Wilson, Tax competition with heterogeneous capital mobility, Journal of 
Public Economics, 167 (2018), s. 177, tłumaczenie własne.
112 W. Wyrzykowski, Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice 
bezpieczeństwa, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 13, Np./ 
3/2/2015, s. 35.
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sprawujące stanowiska zarządcze w jednostkach gospodarczych starają się szu-
kać rozwiązań, które poprzez odpowiednie działania strategiczne doprowadzą 
do zmniejszenia ciężarów podatkowych. Tak powstają strategie podatkowe 
przedsiębiorstw. Poprzez określone cele i założenia biznesowe oraz realną 
ocenę szans i zagrożeń wynikających z poszczególnych rozwiązań, polskie 
przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiednich strategii podatkowych, 
stosują różne metody optymalizacji podatkowych.113 Strategia firmy według  
J. Kaya, to działanie polegające na wykorzystaniu potencjału wewnętrznego 
firmy, w celu dopasowania się do otaczającego jednostkę środowiska zewnętrz-
nego114. Chodzi o stworzenie modelu, który uwzględnia istniejące szanse i za-
grożenia ze strony otoczenia, tak aby jednostka, poprzez swoje dostosowanie 
do otoczenia, uzyskała przewagę nad innymi podmiotami gospodarczymi115. 
M.E. Porter za strategię uznaje działanie wymagające podjęcia szeregu czyn-
ności, które doprowadzi jednostkę gospodarczą do unikalnej i niezagrożonej 
pozycji rynkowej116. J. Hozer i I. Markowicz dodatkowo uzupełniają tę de-
finicję o pojęcie niepewności, podkreślając, że strategia to pewnego rodzaju 
odpowiedź jednostki gospodarczej na sytuacje niepewne i niestabilne (zwią-
zane z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi), przy czym należy pamię-
tać, że im większy stopień niepewności, tym silniejsza reakcja117. Natomiast  
W. Tarczyński za elementy otoczenia jednostki gospodarczej, które mają 
wpływ na realizowaną strategię, podaje m.in. warunki socjokulturowe, orga-
nizacyjne, kadrowe i ekonomiczne, a także techniczne i prawno-polityczne118.

Wobec powyższego należy uznać, że szczególne znaczenie w tworzeniu 
i realizacji stworzonych przez przedsiębiorstwa strategii, będą odgrywały po-
datki, które wpływają nie tylko na sytuację finansową i ekonomiczną jed-
nostki, ale również kształtują jej wynik finansowy i wpływają na płynność 
finansową. Z tego względu elementami niezbędnymi właściwie stworzonej 
strategii podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej będą działania 

113 B. Ciupek, T. Famulska (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, wyd. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 8.
114 J. Kay, Wielkie projekty: strategie i złudzenia [w:] Zarządzanie strategiczne. Tom I: Firma na 
rynku globalnym, wyd. KE Liber, Warszawa 2004, s. 7.
115 D. Collins, C. Montgomery, Creating Corporate Advantage [w:] D. Collins, C. Mongomery, 
A. Campbell, M. Goold, Harvard Business Review on Corporate Strategy, wyd. Harvard Business 
Press, Harvard 1999, s. 89, tłumaczenie własne.
116 M.E. Porter, What Is Strategy, Harvard Business Review, 11-12/1996, eL.
117 J. Hozer, I. Markowicz, Małe firmy. Analizy i diagnozy, Rozprawy i Studia, Uniwersytet 
Szczeciński, nr 437/133, 2002, s. 22.
118 W. Tarczyński, Otoczenie przedsiębiorstwa [w:] Badanie rentowności i żywotności małych firm 
w województwie szczecińskim, J. Hozer (red.), wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 1997, s. 13. 
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optymalizacyjne, polegające na minimalizacji obciążeń podatkowych, ich 
przesunięciu w czasie oraz ograniczanie związanych z tymi działaniami ry-
zyk podatkowych. Wszystkie elementy winny ze sobą współgrać i winno się 
je urzeczywistniać równomiernie, bowiem jedynie przy ich łącznej realizacji 
możliwe będzie osiągnięcie założonych celów optymalizacyjnych119.

E. Jędruczyk uważa, że proces tworzenia strategii podatkowej jest ukie-
runkowany na cel, bowiem w zależności od założonego celu, będzie dobierany 
odpowiedni model działań optymalizacyjnych przy uwzględnieniu dopusz-
czalnego poziomu ryzyka. 

W zależności od tego, jaki obszar działalności gospodarczej będzie obej-
mowała dana strategia podatkowa, będzie można wyróżnić różne metody 
kształtowania obciążeń publicznoprawnych jednostki. Można bowiem mówić 
o działaniach związanych  z minimalizacją ciężaru podatkowego w podatkach 
dochodowych, podatku od towarów i usług oraz innych podatkach (m.in. po-
datku od nieruchomości). Należy podkreślić, że również etap rozwoju przed-
siębiorstwa będzie wpływał na dostępność możliwości podejmowanych dzia-
łań. Jeżeli jednostka dopiero powstaje, nawet sam wybór miejsca prowadzenia 
działalności i jej forma będzie jednym z narzędzi strategii podatkowych120. 

Przedsiębiorcy realizujący działania optymalizacyjne założonych strategii 
podatkowych muszą uwzględniać pojawiające się ryzyko podatkowe, które 
związane jest z niepewnością legalności zastosowanych przez nich rozwiązań 
podatkowych. Obejmuje ono swoim zakresem zarówno ewentualne straty  
z działalności finansowej (obowiązek dopłaty podatku należnego, odsetek), 
biznesowej (utrata pozycji na rynku, zagrożenia związane z upadłością i likwi-
dacją) oraz odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej121. 

A. Misztal podkreśla, że optymalizacja podatkowa stosowana w jednost-
kach gospodarczych jest ściśle związana z celem danego przedsiębiorstwa,  
a ten z kolei jest ściśle związany z założeniami przedsiębiorcy, który prowa-
dzi i zarządza daną firmą. Skoro każde działanie nakierunkowane na mini-
malizację obowiązków podatkowych realizuje cel jednostki, to słusznym jest,  
że przedsiębiorcy będą tworzyć taki system reagowania na określone działa-
nia ze strony organów państwa, aby efekty podejmowanych przez nie działań, 
były jak najbliższe założonych celów. Takie zachowania należy traktować jako 

119 B. Ciupek, T. Famulska (red.), Strategie…, op. cit., s. 54.
120 E. Jędruczyk, Kształtowanie strategii podatkowej w podatkach dochodowych [w:] Optymaliza-
cja przepływów podatkowych w podatkach dochodowych, J. Iwin-Garzyńska (red.), wyd. ECO-
NOMICUS, Szczecin 2014, s. 30.
121 B. Ciupek, T. Famulska (red.), Strategie…, op. cit., s. 62.
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właściwie zaprojektowaną politykę podatkową przedsiębiorstwa, która swoim 
zakresem obejmuje szereg działań, będących reakcją na otoczenie podatkowe, 
które w ramach obowiązujących przepisów prawa, realizują założone cele jed-
nostki, polegające na zmniejszeniu ciężaru podatkowego122.

Konkludując należy zwrócić uwagę na aspekt etyczny stosowania metod 
optymalizacji podatkowej. Większość podatników traktuje obowiązek po-
datkowy jako kategorię, która prowadzi do zmniejszenia dobrobytu konsu-
mentów. Niemniej z drugiej strony, wpływy z podatków zapewniają realizację 
podstawowych celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, dostępu 
do służby zdrowia czy edukacji. Podejmując decyzję o zmniejszeniu własnych 
zobowiązań podatkowych, konsumenci i przedsiębiorcy jednocześnie decydu-
ją się na zmniejszenie wpływów budżetowych, które w efekcie służą realizacji 
ich własnych potrzeb123. Przepisy prawa podatkowego (głównie ich nieostrość, 
niejasność, ale także brak możliwości uregulowania każdego zachowania 
podatnika) są podatne na stosowanie różnego rodzaju zaniechań i naruszeń 
związanych z zaniżaniem zobowiązań publicznoprawnych podmiotów zobo-
wiązanych do zapłaty podatku, których celem jest przede wszystkim ich jak 
największa minimalizacja124. 

Podsumowując podatki stanowią niewątpliwie istotny i nierozerwal-
ny element działalności gospodarczej, który obciąża finansowo budżety po-
szczególnych jednostek. Wobec tego pojawiły się mechanizmy optymalizacji 
podatkowej, które poprzez umiejętne wykorzystanie przepisów prawa, dążą 
do redukcji obciążeń podatkowych jednostek. Dla uzyskania jak najlepszych 
efektów optymalizacyjnych i realizacji założonych celów, jednostki gospodar-
cze tworzą dopasowane do ich potrzeb strategie podatkowe, które w sposób 
przemyślany, uwzględniający ryzyko podatkowe, dążą do szukania konsensu-
su pomiędzy uzyskanymi korzyściami wynikającymi z redukcji ciężaru podat-
kowego, a ryzykiem zastosowania poszczególnych rozwiązań. 

122 A. Misztal, Podatek jako element kształtujący wybór strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Na-
ukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 22, s. 306.
123 P. Bagus, W. Block, M. Eabrasu, D. Howden, J. Rostan, The Ethics of Tax Evasion, Busi-
ness and Society Review, 116:3, 2011, s. 375, tłumaczenie własne. 
124 V. Dimon, The Protection of the European Union’s Financial Interests by Anti-fraud and 
Anti-tax Evasion Measures in Romania, Valahian Journal of Economic Studies, 7(21), 2016,  
s. 95, tłumaczenie własne.
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OPTYMALIZACJA PODATKOWA  
W KONTEKŚCIE KLAUZULI GENERALNEJ 

PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

ZAŁOŻENIA KLAUZULI GENERALNEJ

Do polskiego porządku prawnego wprowadzono regulacje związane  
z klauzulą generalną przeciwko unikaniu opodatkowania. Takie działanie 
prawodawcy jest wynikiem podjętej próby na szczeblu międzynarodowym  
w zakresie walki z agresywnym planowaniem i stosowaniem prawa podatko-
wego. Regulacje o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania zawarto w zno-
welizowanych przepisach OrdPod zaczęły obowiązywać 15 lipca 2016 roku. 
W uzasadnieniu do projektu zmian ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi125 określo-
no, że celem wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest 
ujednolicenie metod zwalczania i przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. 

W obliczu postępującego procesu globalizacji w krajach demokratycz-
nych, zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują otwartość rynku na 
swobodę przepływu towarów i usług, poprzez stosowanie określonych sche-
matów unikania opodatkowania. Dodatkowo osoby fizyczne, będące podat-
nikami podatku dochodowego, również podejmują działania mające na celu 
zminimalizowanie ich obciążeń podatkowych. Wynika to nie tylko z chęci 
uzyskania korzyści ekonomicznych, ale również powszechnego upadku norm 

125 Projekt zmian ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi [na:] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12280401/12330285/123
30286/dokument203171.pdf, uzasadnienie do projektowanych [na:] https://legislacja.rcl.gov.
pl/docs//2/12280401/12330285/12330286/dokument203176.pdf (09.10.2017).
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społecznych i moralnych126. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania to 
problemy, z którymi mierzą się wszystkie państwa na świecie. Kategorie te 
stanowią potencjalne poważne konsekwencje dla rozwoju gospodarczego127, 
których negatywny wpływ na gospodarkę wykazywano wielokrotnie128. 

Polska oraz inne kraje wspólnoty europejskiej nie wypracowały efek-
tywnych rozwiązań, które minimalizowałyby agresywne działania z zakresu 
unikania opodatkowania i agresywnych praktyk planowania podatkowe-
go129. Zdecydowanie nie są w tym przypadku wystarczające unormowania 
dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, które nie mają efektywne-
go odzwierciedlenia w przeciwdziałaniu bądź zapobieganiu temu zjawisku.  
Dodatkowo w celu podkreślenia problemu oraz zagrożeń z nim związanych  
w dniu 25 listopada 2015 r. Parlament Europejski wydał Rezolucję w sprawie 
interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze 
lub skutkach130, w której stwierdzono, że na rynkach europejskich panuje nie-
równość i pogłębianie erozji baz podatkowych poszczególnych państw. Wska-
zane działanie doprowadza do odmiennego traktowania konkurujących ze sobą 
przedsiębiorstw w jednym kraju, zaś działania polegające na unikaniu opodat-
kowania przez osoby prawne wpływają bezpośrednio na budżety krajów człon-
kowskich131. Rezolucja miała na celu wskazanie konieczności wprowadzenia 
przez państwa członkowskie ogólnych zasad, które będą służyły zwalczaniu 
nieuczciwych praktyk unikania i uchylania się od opodatkowania132. Uzasad-
niając konieczność wprowadzenia klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, 
projektodawca przywołał również wyniki kontroli, która została przeprowa-
dzona przez Najwyższą Izbę Kontroli i miała na celu zbadanie prawidłowo-
ści rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z kapitałem zagranicznym133.  

126 C. Bethencourt, L. Kunze, Tax evasion, social norms, and economic growth, Journal of Public 
Economic Theory, Wiley Periodicals Inc., 2018, s. 1, tłumaczenie własne.
127 J. Slemrod, Cheating ourselves: The economics of tax evasion, Journal of Economic Perspec-
tives, 2007/21, s. 25–48, tłumaczenie własne.
128 F. Schneider, A. Buehn, C.E. Montenegro, New estimates for the shadow economies all over 
the world, International Economic Journal, 24/2011, s. 443–461, tłumaczenie własne.
129 Uzasadnienie do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa [na:] 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12280401/12330285/12330286/dokument203176.pdf 
(09.10.2017).
130 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji 
prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (2015/2066(INI) 
[na:] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2015-0408+0+DOC+XML+V0//PL#BKMD-8 (09.10.2017).
131 Ibidem.
132 Uzasadnienie do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa [na:] 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12280401/12330285/12330286/dokument203176.pdf 
(09.10.2017).
133 Ibidem.
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W informacji o wynikach kontroli wskazano, że poddane kontroli urzędy nie 
dopełniły działań, które miałyby skutecznie zapobiegać uchylaniu się opo-
datkowania podmiotów z kapitałem zagranicznym (głównie poprzez działa-
nia polegające na transferowaniu dochodów poza polski system podatkowy). 
Dodatkowo wskazano na konieczność podjęcia działań o charakterze zmian 
legislacyjnych, które doprowadzą do uszczelnienia systemu podatkowego134. 
Zgodnie z treścią uzasadnienia projektowanych zmian, stwierdzono, iż w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków obowiązywania klauzuli przeciw-
ko unikaniu opodatkowania, zostanie wprowadzona możliwość stosowania 
opinii zabezpieczających, które umożliwią podatnikom uzyskanie stanowiska 
organów podatkowych odnośnie podjętych lub planowanych działań, dzię-
ki czemu klauzula nie będzie w tych sytuacjach stosowana. Podsumowując, 
w uzasadnieniu wskazano, że wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowanie będzie miało znaczący wpływ na jasność i skuteczność systemu 
podatkowego obowiązującego w Polsce, bowiem zostanie wytyczona granica 
stosowania optymalizacji podatkowej, która jest zgodna z przepisami prawa, 
a jednocześnie poprzez odpowiednie regulacje wzmocni się autonomia prawa 
podatkowego względem regulacji prawa cywilnego135.

Od czasu stwierdzenia niekonstytucyjności treści art. 24b OrdPod 
przez TK minęło ponad 10 lat, bowiem zgodnie z wyrokiem z dnia 11 maja  
2004 r.136 uznano, że obowiązujący ówcześnie art. 24b § 1 OrdPod był nie-
zgodny z art. 2 w zw. z art. 217 Konstytucji RP i utracił on moc w dniu  
31 maja 2004 r. Niemniej zgodnie z nowelizacją przepisów OrdPod, w 2016 
r. ustawodawca powrócił do instytucji klauzuli przeciwko unikaniu opodat-
kowania w polskim systemie prawa podatkowego. Motywując możliwość 
wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wskazywano na 
dwie kwestie. Po pierwsze TK nie zakwestionował możliwości wprowadze-
nia w przyszłości takiego rozwiązania do polskiego porządku prawnego, które 
służyć będzie działaniom prewencyjnym w zakresie unikania opodatkowania, 

134 Informacja o wynikach kontroli „Nadzór organów podatkowych i organów kontroli 
skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapi-
tału zagranicznego, Departament Budżetu i Finansów, KBF-4101-004-00/2014, nr ewid. 
27/2015/P/14/013/KBF, Najwyższa Izba Kontroli [na:] https://www.nik.gov.pl/plik/
id,8681,vp,10800.pdf (09.10.2017).
135 Uzasadnienie do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa [na:] 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12280401/12330285/12330286/dokument203176.pdf 
(09.10.2017).
136 Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, OTK Seria A 2004 nr 5, poz. 41. 
MoPod 2004 nr 6, s.2, Dz.U. 2004 nr 122, poz. 1288, str. 8685, Przegl. Pod. 2004 nr 8, s. 53, 
ZNSA 2005 nr 1, str. 56, 62947, Legalis.



42

ROZDZIAŁ 2

jednakże aby takie rozwiązania były w pełni zgodne z Konstytucją RP, winny 
zostać wprowadzone standardy, według których organy podatkowe będą dzia-
łać. Po drugie, wobec postępujących procesów globalizacji, otwarcia rynków 
i wolnego przepływu towarów i usług, organy państwowe zobowiązane są do 
poszukiwania rozwiązań, które w optymalny sposób będą mogły skutecznie 
przeciwdziałać optymalizacji podatkowej137. 

Reasumując, organy państwowe uznały konieczność wprowadzenia klau-
zuli przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego, 
ze względu na konieczność ochrony konstytucyjnych zasad sprawiedliwości 
podatkowej, powszechności opodatkowania oraz równowagi i stabilności 
systemu finansów publicznych138. Celem, który klauzula ma realizować, jest 
przeciwdziałanie agresywnemu omijaniu i uchylaniu się od ustawowych obo-
wiązków podatkowych.

Analiza problematyki optymalizacji podatkowej i istnienia klauzuli  
o unikaniu opodatkowania rodzi pytania o skuteczność stosowania optyma-
lizacji podatkowej oraz o jej zgodność z przepisami prawa. TK już raz za-
kwestionował wprowadzenie klauzuli, niemniej nie wykluczył jej całkowitego 
stosowania. Aby właściwie odpowiedzieć na pytanie, czy klauzula, która zo-
stała wprowadzona do przepisów OrdPod w obecnym kształcie jest zgodna 
z przepisami Konstytucji RP, należy dokonać przedstawienia jej treści oraz 
warunków, w których jej zapisy będą mogły być zastosowane przez organy 
podatkowe.

KLAUZULA GENERALNA PRZECIW UNIKANIU OPODATKOWANIA  
W ORDYNACJI PODATKOWEJ

Ustawodawca wprowadził do przepisów OrdPod nowy dział IIIa zatytu-
łowany „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”. Zgodnie z brzmieniem 
art. 119a OrdPod (obowiązującym w tym kształcie do 31 grudnia 2018 roku), 
ustawodawca określił w nim skutki podatkowe, dla czynności które zostaną 
dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecz-
nej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podat-
kowej. W takiej sytuacji dokonana czynność nie będzie skutkowała osiągnię-
ciem korzyści podatkowej, o ile sposób działania był sztuczny, a więc uznany 

137 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 
2016, eL.
138 R. Kubacki, Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik, wyd. INFOR 
PL S.A, Warszawa 2016, s. 6.



43

OPTYMALIZACJA PODATKOWA W KONTEKŚCIE KLAUZULI GENERALNEJ...

za unikanie opodatkowania139. Zgodnie z tą definicją, klauzula będzie miała 
zastosowanie w sytuacji, w której działanie podatnika będzie miało na celu 
osiągnięcie korzyści podatkowej, będzie ono sprzeczne z przedmiotem i celem 
ustawy podatkowej i nosi znamiona działania sztucznego. W przypadku zaist-
nienia przesłanek z art. 119a OrdPod organy podatkowe będą określały skutki 
podatkowe takich działań na podstawie stanu, który mógłby zaistnieć, gdy-
by dokonano czynności odpowiednich140, a więc takich, w których podatnik 
działałby rozsądnie i zgodnie z celami prawa podatkowego, a nie wyłącznie w 
celu osiągnięcia korzyści podatkowej141. 

Przedstawiciele doktryny wskazują, że instytucja klauzuli o unikaniu 
opodatkowania ma na celu przede wszystkim kwestionowanie podejmo-
wanych przez podatników działań, poprzez uznanie tych działań w reżimie 
prawnym, w którym obciążenia podatkowe są mniejsze od tych powstających 
w reżimie bazowym, który realizuje założenia ustaw podatkowych i cele go-
spodarcze142. W istocie sformułowana treść art. 119a OrdPod zawiera szereg 
pojęć niejasnych i nieostrych, jak: działanie sprzeczne z przedmiotem i celem 
ustawy, działanie sztuczne, czynność odpowiednia, działanie rozsądne, zgodne 
z celami prawa podatkowego, które niewątpliwie w przyszłości będą stano-
wiły podstawę sporów pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi143.  
Z uwagi na ogólny stopień sformułowania przepisów klauzuli, należy ją uznać 
za klauzulę ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania, która jednoznacznie 
rozróżnia poprzez samą nazwę uchylanie się od opodatkowania i unikanie 
opodatkowania. Zaś jej mechanizm będzie mógł zostać zastosowany przez 
organy podatkowe w sytuacji czynności podjętych przez podatnika o charak-
terze sztucznym. Organ będzie ustalał konsekwencje stanu prawnego, odpo-
wiedniego dla sytuacji działania pozbawionego elementów sztucznych, które 
byłoby zgodne z danym celem gospodarczym. W takiej sytuacji ustawodawca 
wprowadził do polskiego systemu prawnego instrument o niezwykle szero-
kim zasięgu działania, którym dysponują obecnie organy podatkowe. Mają 
bowiem możliwość uznania, że skutki podatkowe, do których doprowadził 
w wyniku swoich działań podatnik, nie mają miejsca, bowiem nie spełniają 
celów ustawowych, a zostały dokonane wyłącznie w celu uzyskania korzyści 

139 Zob. art. 119a OrdPod.
140 Zob. art. 119a § 2 OrdPod.
141 Zob. art. 119a § 3 OrdPod.
142 J. Olesiak, Ł. Pajor, Komentarz do art. 119a Ordynacji Podatkowej [w:] Ordynacja podatko-
wa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, eL.
143 R. Kubacki, Klauzula…, op. cit., s. 8.
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podatkowej144. Jak zauważył T. Nieborak, organy podatkowe mają pełnię 
praw do wypełnienia próżni, która powstała w chwili pominięcia skutków 
działań podatnika, poprzez zastosowanie norm uznanych za właściwe dla sub-
sumcji zamierzonych celów podatnika, przy jednoczesnym anulowaniu skut-
ków działań podatnika145.

Do 31 grudnia 2018 roku obowiązywał art. 199b OrdPod, zgodnie  
z którego treścią przepisów związanych z klauzulą o unikaniu opodatkowania 
nie stosowało się w następujących sytuacjach:

-  gdy korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych, które osiągnął 
podatnik, nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w za-
kresie podatków nie rozliczanych okresowo, jeżeli wartość nie przekro-
czy 100 000 zł,

-  w sytuacji, w której podmiot uzyskał opinię zabezpieczającą w zakresie 
nią objętym, do dnia doręczenia uchylenia jej treści lub zmiany opinii 
zabezpieczającej,

-  w sytuacji, w której nie załatwiono w terminie sprawy związanej ze zło-
żonym wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, w zakresie objętym 
tym wnioskiem, do dnia doręczenia zmiany opinii zabezpieczającej,

-  w sytuacji, w których działanie dotyczy podatku od towarów i usług oraz 
opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

-  w sytuacji, jeżeli inne przepisy prawa podatkowego pozwalają na prze-
ciwdziałanie unikania opodatkowania.

Wyłączenie stosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania należało 
stosować w sytuacji, w której wartość korzyści podatkowej nie przekroczyła 
100 000 zł, wobec czego należy wnioskować, że projektodawca szacując ten 
limit, brał pod uwagę ceny usług konsultingowych związanych z transferem 
i obsługą prawną podmiotów, które tworzono poza granicami kraju. Należy 
domniemać, że ustalony limit wskazywał na stosowanie przepisów klauzuli  
w stosunku do dużych podmiotów gospodarczych, które były w stanie pokryć 
szacowane koszty w interesie planowania podatkowego i uchylania się od pła-
cenia podatków na terenie Rzeczypospolitej Polski146. Zgodnie z zapisem usta-
wowym wyłączenie zastosowania klauzuli następowało w sytuacji, w której 
wysokość zobowiązania podatkowego nie przekraczała 100 000 zł w danym 

144 J. Olesiak, Ł. Pajor, Komentarz…, op. cit., eL.
145 T. Nieborak, The Tax Avoidance Clause: Do We Want it, Do We Need it?, Adam Mickiewicz 
Law Review 2017, nr 7, wyd. Faculty of Law and Administration Adam Mickiewicz University 
Poznań, Poznań 2017, s.203.
146 R. Kubacki, Klauzula…, op. cit., s. 10.
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okresie147. Okres rozliczeniowy podatków nie został zdefiniowany w przepi-
sach OrdPod, należy jednak przyjąć, że oznacza on: w przypadku podatku 
dochodowego od osób fizycznych rok podatkowy (kalendarzowy), w przypad-
ku podatku dochodowego od osób prawnych i podatku węglowodorowego: 
rok podatkowy, w przypadku podatku od nieruchomości, podatku leśnego  
i rolnego oraz podatku tonażowego: rok kalendarzowy, zaś w przypadku po-
datku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopa-
lin, podatku od niektórych instytucji finansowych: miesiąc kalendarzowy148. 
Limit został zniesiony z dniem 1 stycznia 2019 roku.

W uzasadnieniu do projektu z 24 sierpnia 2018 r. do zmian ustawy  
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw149 podkreślano, że celem projektowanych zmian jest 
dostosowanie polskich regulacji prawnych do przepisów Unii Europejskiej  
a nowelizacja zmierza w stronę realizacji zasad wynikających z art. 84 Konsty-
tucji, tj. zasady sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania, 
dążąc do ograniczenia zjawiska optymalizacji podatkowej150.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawodawca poprzez nowelizację z dnia 
23 października 2018 roku151 zmienił zapis art. 119a OrdPod oraz uchylił 
zapis art. 119b § 1, 3 i 5 OrdPod. Zmieniając treść art.119a OrdPod, któ-
ra może wydawać się kosmetyczna, wprowadzono regulację, która wzbudzi 
więcej kontrowersji od obowiązującej dotychczas. W miejsce przepisu, który 
wskazywał, że czynność dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, bę-
dąca w sprzeczności z danymi okolicznościami z przedmiotem i celem prze-
pisów ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, 
jeżeli sposób działania był sztuczny, wprowadzono zapis, mówiący o podjęciu 
czynności, które nie rodzą osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli ich osią-
gnięcie, sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy 

147 P. Borszowski, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podat-
nika, wyd. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2017, s. 32.
148 G. Kujawski, Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji 
podatkowej. Granice regulacji, wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017, s. 127-128.
149 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 

– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 roku (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2193) [na:] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530089/1253009
0/dokument354882.pdf (dostęp 28.12.2018).
150 Ibidem.
151 Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).
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podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej 
dokonania, a sposób działania był sztuczny. Wydawać się może, że zmiana 
jest mało istotna, niemniej taka konstrukcja art. 119a OrdPod pozwoli na 
kwestionowanie właściwie każdej uzasadnionej decyzji biznesowej przedsię-
biorców m.in. dotyczącej rozliczenia strat z lat poprzednich, czy też połączeń 
podmiotów gospodarczych w celu obniżenia obciążeń podatkowych152.

Poprzez te zmiany usunięto limit wyłączenia stosowania klauzuli w sytu-
acji, w której wysokość zobowiązania podatkowego nie przekraczała 100 000 
zł. Zmiana zapisów OrdPod została umotywowana wdrożeniem zapisów dy-
rektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 roku, która ustanowiła 
przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowa-
nia, a które miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrz-
nego153. Zgodnie z art. 6 dyrektywy ATAD, państwa członkowskie na uży-
tek obliczenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych nie 
uwzględniają jednostkowych ani seryjnych uzgodnień, które z uwagi na cel 
ich wprowadzenia (uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem 
lub celem zastosowania prawa podatkowego) są nierzeczywiste i sztuczne154. 
Jak słusznie wskazuje M. Szulc, w dyrektywie nie ma zapisów mówiących  
o tym, że korzyść podatkowa ma być znacząca, a co za tym idzie, może doty-
czyć kwoty nawet 1 euro, czy też 1 zł155.

Ustawodawca w art.119w OrdPod przewidział możliwość uzyskania 
przez podatnika opinii zabezpieczającej, która wyłącza możliwość zastosowa-
nia wobec niego klauzuli w zakresie objętym opinią. Podatnik, który zwróci 
się do Ministra Finansów, o jej wydanie, będzie zobowiązany do wniesienia 
opłaty w wysokości 20 000 zł w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 
Opinie zabezpieczające w pewnym stopniu zastąpiły funkcjonujące od wielu 
lat interpretacje indywidualne podatników, które w swoim zakresie stanowiły 
podstawę ochrony prawnej podatników. Powstała pewnego rodzaju sprzecz-
ność obowiązujących przepisów, bowiem ustawodawca w art. 14b § 5b i 
5c OrdPod postanowił, że interpretacji indywidualnej nie wydaje się, jeżeli  

152 A. Pokojska, Ministerstwo Finansów podkręca klauzulę generalną, Dziennik Gazeta Prawna, 
3 października 2018 nr 192 (4842), s. B2.
153 Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na 
celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 193/1, [na:] ht-
tps://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1164&from=PL 
(dostęp 27.12.2018), dalej ATAD.
154 Ibidem.
155 M. Szulc, Skarbówka zyska młot na drobne optymalizacje, Dziennik Gazeta Prawna, 11 grud-
nia 2018nr 240 (890), s. B2. 
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w zakresie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że mogą one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowa-
niem przepisów klauzuli o unikaniu opodatkowania lub stanowią nadużycie 
przepisów prawa wg art. 5 ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług156. Zaś w art. 14na dodano, że przepisów z art. 14k-14n Or-
dPod nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przed-
miotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będącej przed-
miotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 199a OrdPod, lub w związku  
z wystąpieniem nadużycia prawa (z art.5 ust. 5 UoVAT). R. Kubacki słusznie 
zauważył sprzeczność powyżej przywołanych przepisów, bowiem z art. 14b  
§ 5b OrdPod jednoznacznie wynika, że ustawodawca zastrzegł możliwość 
wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w zakresie elementów stanu fak-
tycznego lub zdarzenia przyszłego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie 
mogą one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów art. 
119a OrdPod lub w związku z art. 5 ust. 5 UoVAT. To oznacza, że jeżeli 
organ podatkowy wyda interpretację, to nie ma podstaw do uznania, że stan 
faktyczny wynikający z interpretacji dotyczy sytuacji unikania opodatkowa-
nia w myśl przepisów OrdPod lub nadużycia prawa w rozumieniu przepisów 
UoVAT. Z kolei w art.14na OrdPod przyjęto, że nie stosuje się przepisów 
14k-14n OrdPod jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przed-
miotem interpretacji indywidualnej stanowi element unikania opodatkowa-
nia lub nadużycia prawa. To logiczna sprzeczność. Skoro doszło do wydania 
interpretacji indywidualnej, która pozwala na określone w jej zakresie za-
chowanie, to brakuje podstaw prawnych w przepisach zarówno OrdPod, jak  
i UoVAT do tego, aby prawo do ochrony w tym zakresie zostało podatnikowi 
odebrane157. 

Kolejne wyłączenia stosowania klauzuli obejmują przewlekłe działania 
organu, który nie wyda opinii zabezpieczającej w terminie, a także kwestie 
unikania opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług oraz opłat  
i niepodatkowych należności budżetowych. Kwestia wyłączenia z zakresu 
klauzuli VAT wynika z funkcjonującej zasady zakazu nadużycia prawa na 
gruncie VAT, będącej niejako odpowiednikiem klauzuli z OrdPod. Ustawo-
dawca przyjął, że skoro zarówno organy podatkowe jak i sądy stosują bez-
pośrednio orzecznictwo TSUE, nie ma konieczności wprowadzania odrębnej 

156 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 
931), dalej UoVAT.
157 R. Kubacki, Klauzula…, op. cit., s. 23.
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klauzuli dotyczącej VAT158. Uznając stanowisko M. Jamrożego, w sytuacji,  
w której przepisy klauzuli objęłyby UoVAT, doszłoby do powstania wątpli-
wości w zakresie relacji i pierwszeństwa stosowania przepisów unijnych (do 
których stosowania zobowiązane są sądy i organy podatkowe w pełnym zakre-
sie) i przepisów prawa krajowego159.

Działania resortu finansów zmierzają do zminimalizowania liczby wy-
dawanych interpretacji indywidualnych160. Informacje z działalności biur 
Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzają, że z roku na rok zmniejsza 
się liczba wydawanych interpretacji indywidualnych. Dla przykładu w roku 
2012 wydano ich 36 816, zaś w 2017 25 718. Dodatkowo w 2017 roku 
wydano 650 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie in-
terpretacji indywidualnej w związku z przypuszczeniem, że działanie może 
podlegać klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, 1 777 postanowień 
o odmowie wszczęcia postępowania, 3 835 postanowień o pozostawieniu 
wniosku bez rozpatrzenia a 662 postanowienia o umorzeniu postępowania161. 
Stanowisko to wynika z uznania, że instytucja ta jest przedmiotem nadużyć 
ze strony podatników w zakresie wykorzystania mechanizmów optymalizacji 
podatkowych162. Z dniem 1 stycznia 2019 roku proces uzyskania interpretacji 
indywidualnej będzie zdecydowanie trudniejszy dla podmiotów niepowiąza-
nych, które planują wykorzystanie optymalizacji podatkowej163. 

Nowelizacja OrdPod wprowadziła również zmianę w zakresie treści 
art.14b dotyczącego mocy wiążącej interpretacji. Zgodnie z treścią art.14b  
§ 2a OrdPod wyłączono możliwość wydawania interpretacji indywidualnych, 
jeżeli przedmiotem wniosku będą przepisy prawa podatkowego z zakresu: 

-  regulacji właściwości, uprawnień i obowiązków podatkowych, 
-  przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, w związku z nadużywaniem 

przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności 
gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny czy też bez 
uzasadnienia ekonomicznego.

158 Ibidem, s. 11-12.
159 M. Jamroży, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] Klauzula przeciwko unikaniu 
opodatkowania – kształt i konsekwencje jej wprowadzenia. Komentarz do zmian w Ordynacji 
podatkowej ujednolicony tekst ustawy, M. Jamroży, A. Główka, I. Łaska-Rutkowska, M. Spotow-
ska, wyd. ODDK, Gdańsk 2016, s. 19.
160 M. Mroziuk, Interpretacje indywidualne stracą swoją moc. Zostaną, ale dla wybranych, Dzien-
nik Gazeta Prawna, 9-12 listopada 2018 TGP nr 41 (146), s. C11.
161 A. Pokojska, M. Szulc, Fiskus ogranicza możliwość uzyskania ochrony, Dziennik Gazeta 
Prawna, 9-12 listopada 2018 TGP nr 41 (146), s. C12.
162 M. Mroziuk, Interpretacje…, op. cit., s. C11.
163 A. Pokojska, M. Szulc, Fiskus…, op. cit., s. C11.
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Znowelizowane przepisy wyraźnie wyłączają możliwość wystąpienia  
z wnioskiem o interpretację indywidualną w sytuacji, w której zastosowanie 
mogą mieć przepisy klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania  
i podatnik winien złożyć wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej, a nie 
interpretacji indywidualnej164.

Dodatkowo zgodnie z planowanymi zmianami, od 2020 roku planuje 
się wprowadzenie opłaty z tytułu wydania interpretacji indywidualnej, któ-
ra będzie uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy oraz obowiązku 
ujawnienia danych o wszystkich kontrahentach zagranicznych związanych ze 
sprawą. W sytuacji, w której podatnik poda dane niepełne lub błędnie ozna-
czy kontrahentów, uzyskana interpretacja stanie się bezużyteczna165. Należy 
nadmienić, że ministerstwo finansów minimalizuje możliwości otrzymania 
interpretacji indywidualnych, a jednocześnie zamiast zwiększać liczbę inter-
pretacji ogólnych, wydaje broszury informacyjne o stosowaniu prawa, które 
nie dają ochrony podmiotom zainteresowanym. Takie działania, zdaniem  
J. Ziółkowskiego prowadzą do pewnego rodzaju pułapki fiskalnej 
prawodawcy166.

Podsumowując, ustawodawca wyłączył możliwość stosowania klauzuli  
w dwóch przypadkach dotyczących wydania opinii zabezpieczającej. Pierw-
szym z nich jest sytuacja, kiedy podatnik otrzymał opinię zabezpieczającą. Dru-
gim jest sytuacja, kiedy organ nie wydał w terminie opinii zabezpieczającej167.

Ostatnim wyłączeniem zastosowania klauzuli są inne przepisy, które 
swoim zakresem zapobiegają unikaniu opodatkowania. Należy w tym miejscu 
wymienić, obowiązujące przepisy na gruncie podatków dochodowych, doty-
czące zasady stosowania cen rynkowych, nadużycia przez podatników prawa 
i ograniczenia korzyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
klauzule związane z ekonomiczną zasadnością transakcji łączenia spółek, czy 
też kwestii dotyczących wypłat dywidend. Powyższe regulacje mają na celu 
ochronę obrotu gospodarczego i interesu fiskalnego państwa i jako normy 
ogólne mają pierwszeństwo przed przepisami szczególnymi, wynikającymi  
z klauzuli o unikaniu opodatkowania168.

Kluczową kwestią w zakresie zastosowania przepisów klauzuli ma 
treść art. 119c OrdPod, która zawiera wskazówki dotyczące oceny, czy 

164 Ibidem, s.C13.
165 Ibidem, s. C11.
166 J. Ziółkowski, Polscy podatnicy mogą być łapani w fiskalną pułapkę, Dziennik Gazeta Prawna, 
9-12 listopada 2018 TGP nr 41 (146), s. C14.
167 P. Borszowski, Klauzula…, op. cit., s. 32.
168 R. Kubacki, Klauzula…, op. cit., s. 11-12.
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mający miejsce sposób działania podatnika należy uznać za sztuczny. Zgodnie  
z obowiązującymi do 31grudnia 2018 r. przepisami, sztuczny oznaczał taki 
stan faktyczny, który nie miałby miejsca w sytuacji, kiedy podatnik działa 
rozsądnie i ma za cel inne działania (zgodne z prawem) aniżeli osiągnięcie 
korzyści podatkowej, która jest sprzeczna z przedmiotem i celem przepisu 
ustawy podatkowej. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2019 r., 
ustawodawca uznał, że sposób działania nie nosi cech sztuczności, jeżeli na 
podstawie istniejących okoliczności, podmiot działający rozsądnie i zgodny-
mi z prawem celami, stosuje dane działanie w dominującej mierze z uzasad-
nionych przyczyn ekonomicznych, do których nie zalicza się celu w postaci 
osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy 
podatkowej lub jej przepisu. 

Dodatkowo ustawodawca w art. 119c § 2 zamieścił wskazówki doty-
czące postępowania w przypadku uznania działania podatnika za sztuczne.  
Do 31 grudnia 2018 roku należały do nich:

-  nieuzasadnione dzielenie operacji,
-  angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia 

ekonomicznego lub gospodarczego,
-  elementy prowadzące do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego 

do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności,
-  elementy wzajemnie się znoszące lub kompensujące,
-  ryzyko ekonomiczne lub gospodarcze przewyższające spodziewane ko-

rzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działają-
cy rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania. 

Przywołany powyżej katalog znamion sztucznego sposobu działania ma 
charakter otwarty, co zapewne doprowadzi do dowolności dokonywanej przez 
organy podatkowe oceny stanu faktycznego169. Dodatkowo wskazana sztucz-
ność w rozumieniu treści art. 119c OrdPod przede wszystkim winna być pod-
dana analizie poza prawem podatkowym, choć to właśnie na gruncie prawa 
podatkowego będzie skutkowała określonymi czynami. Tylko i wyłącznie 
zdarzenia pozapodatkowe mogą dowieźć, czy oceniany sposób działania był 
nakierowany wyłącznie na osiągnięcie korzyści podatkowej, czy miał inne (go-
spodarcze lub ekonomiczne) cele170. Przepisy OrdPod nie definiują w sposób 

169 R. Kubacki, Klauzula…, op. cit., s. 8.
170 J. Olesiak, Ł. Pajor, Komentarz…, op. cit., eL.



51

OPTYMALIZACJA PODATKOWA W KONTEKŚCIE KLAUZULI GENERALNEJ...

jednoznaczny rozumienia przedmiotu ani celu ustawy podatkowej171. Wysoce 
mylące jest również wskazywanie na sprzeczność działania z celem ustawy po-
datkowej, która w pierwszej kolejności realizuje cele fiskalne, choć przecież za-
wiera również przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych i podmiotowych, 
które stanowią instrumenty obniżania opodatkowania. Wobec tego słusznym 
jest stwierdzenie, że to następstwa pozapodatkowe działań podatnika mogą 
podlegać ocenie, czy dane zachowanie miało charakter sztuczny w myśl art. 
119c OrdPod172. Jak wskazują M. Guzek i M. Stefaniak, treść omawianego 
przepisu została skonstruowana wadliwie. Wykładania literalna prowadzi do 
wniosku, że w sytuacji, kiedy podatnik dąży wyłącznie do osiągnięcia korzyści 
podatkowej, nie miał on i nie mógł mieć innych celów gospodarczych lub 
ekonomicznych. Dalej, skoro te cele nie wystąpiły, nie można ich uznać za 
mało istotne. W ten sposób, dokonana czynność nie może być uznana za 
działanie wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej, bowiem nie mieści 
się ona w definicji unikania opodatkowania. A przecież ustawodawca nie taki 
zamiar realizował ustanawiając powyższe regulacje prawne173. 

Wątpliwości interpretacyjne budzi również przywołanie w treści art. 119 
OrdPod wyłącznie celów gospodarczych lub ekonomicznych, które obejmują 
swoim zakresem pewnego rodzaju zbieżność. Choć ustawodawca nie traktuje 
je jako synonimy, obszary pojęciowe celów gospodarczych i celów ekonomicz-
nych wydają się na siebie nachodzić. Zgodnie bowiem z definicją Słownika 
Współczesnego Języka Polskiego ekonomiczny to: „dotyczący ekonomii lub eko-
nomiki, gospodarczy, a także wymagający mało energii i kosztów, tani w eksplo-
atacji, oszczędny, wydajny i racjonalny” 174. Z kolei gospodarczy to: „dotyczący 
gospodarki, ekonomiczny” 175. Konkludując, należałoby wskazać, że jeżeli podat-
nik dokona określonej czynności, to winna ona realizować cele ekonomiczne 
i gospodarcze i wypływać na ekonomiczną lub gospodarczą sytuację samego 
podatnika. Problematyczna wydaje się analiza przypadku, kiedy podatnik do-
konał danej czynności w innym celu aniżeli uzyskanie korzyści ekonomicz-
nej, ale niemającej wpływu na sytuację ekonomiczną podatnika. Skoro usta-
wodawca uznał, za mało istotne wyłącznie cele ekonomiczne i gospodarcze, 

171 M. Guzek. M. Stefaniak, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, MOPOD 2016, Nr 
11, s. 23.
172 J. Olesiak, Ł. Pajor, Komentarz…, op. cit., eL.
173 M. Guzek. M. Stefaniak, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, MOPOD 2016,  
Nr 11, s. 24.
174 B. Dunaj (red.), Słownik…, op. cit., s. 229. 
175 Ibidem, op. cit., s. 283.
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wyłączył wszelkie inne cele176. Czy w takiej sytuacji, działanie podatnika będzie  
 
z samego zakresu ustawy nie podlegało klauzuli? O tym, zapewne zdecyduje 
praktyka gospodarcza. 

Kolejną wątpliwość interpretacyjną budzi brak definicji ustawowej istot-
ności celów ekonomicznych i gospodarczych. Za Słownikiem Współczesnego 
Języka Polskiego, istotny to: „będący istotą czegoś, główny, zasadniczy, najważ-
niejszy, podstawowy” 177. W jaki sposób zgodnie z wolą ustawodawcy winno 
się dokonywać pomiaru istotności wspomnianych celów, kiedy sam ich zakres 
znaczeniowy jest niezwykle szeroki? Stawianie wymogów kwantyfikowania 
poszczególnych celów ich policzalności lub wyrażenia liczbowego wydaje się 
nierealne, niemożliwe i wręcz niezgodne z obowiązkami wynikającymi z usta-
wy podatkowej. 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawodawca postanowił znowelizować 
przepis art. 119c OrdPod178 usuwając wadliwy zapis dotyczący ryzyka ekono-
micznego lub gospodarczego, pozostawiając w brzmieniu przepisu wyłącznie 
ryzyko gospodarcze, które przewyższa spodziewane korzyści inne niż podatko-
we. Dodatkowo w znowelizowanym art. 119c § 2 dodano do katalogu działań 
uznanych za sztuczne:

-  sytuacje, w których osiągnięta korzyść podatkowa nie ma odzwierciedle-
nia w poniesionym przez podmiot ryzyku gospodarczym lub jego prze-
pływach pieniężnych,

-  zysk przed opodatkowaniem, który jest nieznaczny w porównaniu  
do korzyści podatkowej, która nie wynika bezpośrednio z rzeczywiście 
poniesionej ekonomicznie straty,

-  angażowanie podmiotu, który nie prowadzi rzeczywistej działalności 
gospodarczej lub nie pełni istotnej funkcji ekonomicznej, lub który po-
siada siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium okre-
ślonym w przepisach ustaw podatkowych.

W art. 119e OrdPod (został uchylony z dniem 1 stycznia 2019 roku) 
ustawodawca zdefiniował pojęcie korzyści podatkowej. Zostały wymienione 
enumeratywnie: 

176 M. Guzek. M. Stefaniak, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, MOPOD 2016,  
Nr 11, s. 24-25.
177 B. Dunaj (red.), Słownik…, op. cit., s. 330. 
178 Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).
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-  brak powstania zobowiązania podatkowego,
-  odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego,
-  obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego,
-  powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
-  powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku,
-  podwyższenie kwoty nadpłaty zwrotu podatku.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku uchylono wskazany przepis, przenosząc 
jego treść właściwie w niezmienionej formie do art. 3 pkt 18 OrdPod, który 
zawiera ustawowe definicje ogólne. W obecnym kształcie za korzyść podatko-
wą należy rozumieć:

-  niepowstanie zobowiązania podatkowego, jego odsunięcie w czasie lub 
obniżenie jego wartości,

-  powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
-  powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty 

nadpłaconego lub podlegającego zwrotowi podatku,
-  brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, o ile wynikał on  

z okoliczności wskazanych w sytuacji niepowstania zobowiązania podat-
kowego, jego odsunięcia w czasie lub obniżenia jego wartości.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu zmian179, wprowadzenie 
wspólnej definicji korzyści podatkowej związane jest z celem nowelizacji prze-
pisów, które mają zmierzać do zminimalizowania obciążeń podatkowych przy 
wykorzystaniu różnic pomiędzy krajowymi a międzynarodowymi jurysdyk-
cjami podatkowymi180.

Słuszne jest stanowisko zaprezentowane przez R. Kubackiego, który wy-
razie podkreśla, że sformułowana ustawowa definicja korzyści podatkowej jest 
zbyt szeroka181. Konfederacja Lewiatan dodatkowo wskazała, że definicja jest 
mało precyzyjna, a pojęcia, którymi posługuje się projektodawca są nieostre, 
przez co budzą poważne wątpliwości interpretacyjne182. Na krytykę zasługuje 

179 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 

– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 roku (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2193) [na:] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530089/1253009
0/dokument354882.pdf (dostęp 28.12.2018).
180 Ibidem.
181 R. Kubacki, Klauzula…, op. cit., s. 11.
182 Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw zgłoszona 
w ramach konsultacji publicznych w toku prac nad projektem ustawy [na:] https://legislacja.rcl.
gov.pl/docs//2/12315309/12530095/12530098/dokument357471.pdf (dostęp 31.12.2018). 
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również fakt, że w dalszym ciągu nie sprecyzowano określenia związanego  
z odsunięciem w czasie powstania zobowiązania podatkowego183.

Wymienione powyżej sytuacje w których dochodzi do powstania korzy-
ści podatkowej mają charakter na tyle ogólny, że właściwie każde działanie 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą można uznać, za realizujące prze-
słanki korzyści podatkowej. W takim stanie rzeczy, podatnik, który realizu-
je cele gospodarcze w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej  
o charakterze zarobkowym, również w trakcie wyboru właściwej mu formy 
opodatkowania, wpływa na wykazywaną wartość zobowiązań podatkowych. 
Kolejnym przykładem będzie wybór metody opodatkowania najmu prywat-
nego, który korzysta z preferencji ustawowej w postaci opodatkowania po-
datkiem ryczałtowym. Wybór pomiędzy formą podatku liniowego, a opo-
datkowanie na zasadach ogólnych również wpływa na obniżenie wartości 
zobowiązań podatkowych. Dokonywane zakupy związane z leasingiem środ-
ków trwałych (w tym w szczególności samochodów osobowych) przynoszą 
znaczące preferencje w zakresie powstałych zaliczek na podatek dochodowy. 
Sam wybór metod amortyzacyjnych i kalkulacje związane z zastosowaniem 
odpowiednich wysokości stawek amortyzacyjnych poszczególnych środków 
trwałych to kolejny przykład uzyskania korzyści podatkowej. Czy w takich 
przypadkach organy podatkowe również będą znajdowały zastosowanie prze-
pisów klauzuli o unikaniu opodatkowania? Wydaje się to absurdalne, nie 
mniej nie jest to wykluczone. Jedyną formą obrony podatnika, będzie wskaza-
nie, że jego działanie nie miału charakteru sztuczności. 

Przytoczone przykłady oraz analiza wskazanych przepisów świadczy  
o niedoskonałości wprowadzonej do polskiego prawa podatkowego klauzuli 
o unikaniu opodatkowania. Cel, którym kierował się ustawodawca, był oczy-
wiście słuszny. Niemniej pozostawianie zbyt dużych luzów decyzyjnych daje 
szansę na zbyt daleko idącą swobodę interpretacyjną organom podatkowym, 
które niejednokrotnie podejmują decyzje na podstawie uznaniowości, subiek-
tywnych przesłanek czy też okoliczności osobistych. To niezwykle niebez-
pieczny instrument, który posiadają obecnie przedstawiciele służby publicz-
nej. Jego możliwości winno się wykorzystywać wyłącznie w sposób niezwykle 
przemyślany. 

Jak wskazano powyżej, obowiązujące zapisy klauzuli o unikaniu opodat-
kowania wprowadzone do przepisów OrdPod, przesądzają o tym, że jest to 

183 M. Bogucka-Felczak, H.Dzwonkowski, J. Kondratowska-Muszyńska, Komentarz do art. 
3 Ordynacji podatkowej [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), wyd. 
C.H. Beck, Warszawa 2019, eL.
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klauzula o charakterze ogólnym. A to, zdaniem T. Dębowskiej-Romanow-
skiej stoi w sprzeczności z art. 217 Konstytucji RP, który nie daje legalnych 
podstaw do wprowadzenia klauzuli ogólnej zapobiegania unikania opodatko-
wania184. Zgodnie bowiem z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków  
i innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatko-
wania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz 
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze usta-
wy185. Treść powyższego artykułu oraz wcześniejsze orzecznictwo TK dotyczą-
ce istnienia klauzul generalnych w prawie podatkowym, a także stanowisko 
przedstawicieli doktryny, wskazują na konieczność właściwego sprecyzowania 
obowiązków podatników. Aby wymagać określonych i właściwych zachowań 
ze strony podatników, ustawodawca winien w pierwszej kolejności, realizując 
zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa stanowionego, dookreślić wszel-
kie konsekwencje działań uznanych za niezgodne z celami ustaw podatko-
wych. Kryteria tworzenia przepisów prawa obligują racjonalnego prawodawcę 
do tworzenia takich sformułowań prawnych, wprowadzanych do systemu 
prawa, które w największym stopniu doprowadzą do przewidywalności roz-
strzygnięć zarówno sądowych, jak i dokonywanych przez organy podatkowe. 
Z tego względu w wobec treści art. 217 Konstytucji RP, nie ma obowiąz-
ku podejmowania takich zachowań gospodarczych, które w myśl celu ustaw 
podatkowych, mają doprowadzić do sytuacji, które są korzystne z punktu 
widzenia interesów państwa186. Należy dodatkowo pamiętać, że konsekwencją 
obowiązku określoności przepisów prawa jest zasada in dubio pro tributario,  
z której wynika konieczność precyzyjnego wyznaczania granic ingerencji pań-
stwa w sferę praw i wolności obywatelskich187. Podobne stanowisko prezentu-
je również A. Mariański, wskazując, że w przypadku wystąpienia wątpliwości 
co do znaczenia treści normy podatkowej, należy je rozstrzygać na korzyść 
podatnika188. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zajmował stanowisko, 
które nakazywało zgodnie z zasadą in dubio pro tributario odtworzenie normy 
prawnej, która uwzględnia interes podatnika, w przypadku powstania nieusu-
walnej wieloznaczności przepisu prawnego. 

184 T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, 
wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 148.
185 Zob. art. 2017 Konstytucji RP.
186 W. Nykiel, A. Mariański, Komentarz do art. 217 [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do 
art. 87-243, M. Safjan, L. Bosek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, eL. 
187 Zob. orzeczenie TK z 19 czerwca 1992 roku, sygn. akt U 6/92, OTK 1992, Nr 1, poz. 13.
188 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, 
wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 193-194 oraz 201.
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Koniecznym jest również odnotowanie, że w 2016 roku do polskiego 
systemu prawa podatkowego poprzez nowelizację przepisów OrdPod wpro-
wadzono art. 2a wskazujący, że wszelkie niedające się usunąć wątpliwości co 
do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika189. 
Nowelizacja OrdPod miała na celu uwypuklić złożoność problemów nie tylko 
samego prawa podatkowego, ale również problemów rozstrzygnięć sądowych 
i podatkowych. Dzięki tej zasadzie, podatnicy mieli być pod ochroną prze-
pisu prawnego, który gwarantuje im brak odpowiedzialności i negatywnych 
konsekwencji za regulacje prawne ustawodawcy, które są niejednoznaczne  
i problematyczne w ich interpretacji, przez co nie dają możliwości jednoznacz-
nego określenia przyszłego zachowania organów podatkowych badających 
dany stan faktyczny190. 

Konkludując należy wskazać, że wprowadzona klauzula o unikaniu opo-
datkowania ma służyć organom podatkowym do przeciwdziałania zjawiskom 
mającym na celu pozorowanie obowiązków podatkowych lub zwrotów po-
datkowych poprzez transakcje, których celem są wyłącznie korzyści pienięż-
ne. Trzeba podkreślić, że istnienie klauzuli ogólnej nie może być samoistną 
przesłanką do orzekania w sprawach podatkowych w zakresie ustalania stanu 
faktycznego, który nie miał miejsca a był znaczący podatkowo. Nie jest to 
więc sytuacja prawna, która wywołuje obowiązki podatkowe przedsiębior-
ców. Sama treść klauzuli nie daje podstaw do materialnoprawnego obowiąz-
ku daninowego podatników, jednakże daje możliwość subsumcji pod normy 
prawa podatkowego, które będą właściwe dla całokształtu działań podatnika.  
W tym miejscu występuje ryzyko badania przesłanek występujących zarówno 
po stronie podatnika, jak i organów podatkowych, jako czynniki subiektywne, 
wyłącznie na podstawie przeświadczenia o przyjętym mechanizmie działania. 
Jeśli w praktyce gospodarczej dojdzie do działań o charakterze subiektyw-
nym, będzie to przykład na całkowite odejście od równości podmiotów pra-
wa podatkowego, które znalazły się w zbliżonej sytuacji podatkowej. Zapisy  
art. 119d OrdPod, które obowiązywały do 31 grudnia 2018 roku budziły wie-
le kontrowersji, bowiem uznanie czynności za podjętą w celu osiągnięcia ko-
rzyści podatkowej, gdy pozostałe cele działania podatnika: celów ekonomicz-
nych czy gospodarczych, pozostają zmarginalizowane191. Należy podkreślić,  
że jest to sytuacja, która pozwala organom podatkowym podejmować decyzje 

189 Zob. art. 2a OrdPod.
190 M. Damaz, Komentarz do art. 2a Ordynacji Podatkowej [w:] Ordynacja podatkowa. Komen-
tarz, H. Dzwonkowski (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, eL.
191 J. Olesiak, Ł. Pajor, Komentarz…, op. cit., eL.
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w sposób, którego nie da się z góry przewidzieć i stanowi ona przykład nad-
miernego luzu decyzyjnego192. Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległa 
wadliwa treść art. 119d OrdPod, która za czynność podjętą w celu osiągnię-
cia korzyści podatkowej uznawała takie działanie, które marginalizowały cele 
ekonomiczne lub czynności gospodarcze. To błędne sformułowanie zastąpio-
no wskazaniem, że do oceny czy faktycznie osiągnięcie korzyści podatkowej 
było głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, należy 
brać pod uwagę cele ekonomiczne czynności wskazane przez stronę. 

Zmiana treści art. 119d OrdPod została zaprezentowana na rysunku 1. 

Rysunek 1. Zmiana treści art. 119d OrdPod

Źródło: opracowanie własne.

W poprzednim, jak i obowiązującym kształcie klauzula o unikaniu opo-
datkowania rodzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. Dopiero praktyka 
gospodarcza wykształci sposób stosowania wskazanych przepisów. Mnogość 
pojęć nieostrych i niedookreślonych, która choć wydaje się niemożliwa do 
wyeliminowania przy ogólnej definicji samej klauzuli, rodzi obawy przed 
nadmiernym wykorzystywaniem zapisów klauzuli przez organy podatkowe.  

192 J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985, s. 212.
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Tym samym, w początkowych etapach i fazach stosowania powyższych prze-
pisów, organy podatkowe winny wzorować się na rozstrzygnięciach obowią-
zujących w innych krajach w tym zakresie.

Choć bowiem same zapisy stosowania klauzul mogą się od siebie różnić, 
jednakże cel ich wprowadzenia był jeden i ocena dokonywanych przez podat-
ników czynności, ich celów i zgodności z treścią ustawy podatkowej, wydaje 
się być podobna, bez względu na kraj, w którym obowiązuje.

Reasumując kwestie dotyczące obowiązywania klauzuli przeciw unika-
niu opodatkowania należy stwierdzić, że prawodawca nieco pospiesznie zre-
zygnował z limitu kwoty 100 000 zł, poniżej którego przepisy klauzuli nie 
obowiązywały. Żaden z przepisów dyrektywy antyoptymalizacyjnej nie wska-
zuje, że taki zapis powinien zostać usunięty. Rodzi to wątpliwości w zakresie 
stosowania klauzuli przez organy podatkowe, które będą mogły się posłużyć 
jej narzędziami nawet w stosunku do uzyskanych niewielkich korzyściach po-
datkowych, związanych z wyborem formy prowadzenia działalności gospo-
darczej czy tej przekształcenia jej formy. Tymczasem zgodnie z informacjami 
zawartymi w uzasadnieniu do projektu wprowadzającego opisane powyżej 
nowelizacje193 prawodawca za cel wskazywał konieczność przywrócenia zaufa-
nia do systemów podatkowych, w tym w szczególności umożliwienia państwom 
członkowskim utrzymanie suwerenności podatkowej 194. Takie stanowisko wyda-
je się słuszne, niemniej działania podjęte w procesie legislacyjnym zaprzeczają 
tym stwierdzeniom. Treść klauzuli generalnej została zaostrzona a dodatkowo 
ustawodawca wprowadził kolejne klauzule przeciwko unikaniu opodatkowa-
nia, tzw. klauzule szczegółowe, które zostały poddane analizie w następnym 
podpunkcie niniejszej dysertacji.

PROCEDURA ZASTOSOWANIA KLAUZULI GENERALNEJ

Przepisy art. 119g-l OrdPod w dziale IIIa, rozdziale 2 zatytułowanym 
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania omawiają pro-
cedurę stosowania klauzuli generalnej.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania podatkowe-
go w sprawie stosowania przepisów klauzuli generalnej przeciwko unikaniu 

193 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 roku 
(Dz.U. z 2018r. poz. 2193) https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530089/125300
90/dokument354882.pdf [na:] (dostęp 28.12.2018).
194 Ibidem.
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opodatkowania jest wyłącznie Szef KAS. Dodatkowo zgodnie z brzmieniem 
art. 119g § 2 OrdPod, jeżeli przedmiotem postępowania jest kwestia podat-
ków, względem których określenia lub ustalania, uprawnienia mają odpo-
wiednio wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek wojewódz-
twa, Szef KAS może wyłącznie przejąć postępowanie podatkowe na wniosek 
właściwych organów podatkowych. Procedurę zastosowania postępowania 
wszczyna się w sprawach, w których może być wydana decyzja z zastosowa-
niem przepisów dotyczących klauzuli, w związku z:

-  określeniem lub ustaleniem wysokości zobowiązania podatkowego,
-  określeniem wysokości straty podatkowej,
-  stwierdzeniem nadpłaty lub określeniem wysokości nadpłaty albo zwro-

tu podatku,
-  odpowiedzialnością płatnika za podatek niepobrany lub pobrany a nie-

wpłacony oraz odpowiedzialnością podatnika za podatek niepobrany 
przez płatnika,

-  zakresem odpowiedzialności lub uprawnień spadkobiercy.

J. Oleksiak i Ł. Pajor słusznie wskazują, że przyjęta przez ustawodaw-
cę przesłanka wszczęcia czy też przejęcia postępowania opiera się na pozor-
nym założeniu możliwości wydania decyzji w oparciu o przepisy klauzuli 
generalnej195.

Procedura zastosowania przepisów klauzuli generalnej polega na przeję-
ciu przez Szefa KAS prowadzonych kontroli: podatkowej lub celno-skarbo-
wej, które ulegają zawieszeniu, przy jednoczesnym wszczęciu postępowania 
podatkowego. Należy dodać, że w postanowieniu o wszczęciu postępowania 
podatkowego, organ wskazuje zakres przejęcia trwających postępowań, zaś 
wszystkie dotychczas dokonane czynności pozostają w mocy. 

Dodatkowo zgodnie z brzmieniem art. 119gb Szef KAS ma prawo odmo-
wy wszczęcia postępowania, a wszczęte lub przejęte umorzyć czy też przekazać 
właściwemu organowi podatkowemu, jeżeli inne przepisy prawa podatkowe-
go umożliwiają podjęcie czynności, mających na celu przeciwdziałanie uni-
kania opodatkowania. W tym świetle potwierdzają się przywołane wcześniej 
założenia wskazujące na stosowanie przepisów klauzul szczegółowych przez 
organy podatkowe, w miejsce uruchamiania całej procedury postępowania 
związanej z klauzulą generalną. 

W toku postępowania Szef KAS ma prawo zwrócenia się do Rady do 

195 J. Olesiak, Ł. Pajor, Komentarz do art. 119g Ordynacji Podatkowej [w:] Ordynacja podatko-
wa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019, eL.
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Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (jako niezależnego organu 
opiniodawczego) o wydanie opinii, czy w przedmiotowej sprawie, winna być 
zastosowana regulacja klauzuli o unikaniu opodatkowania, czy też należałoby 
wszcząć postępowanie na mocy innych przepisów podatkowych196. Na mocy 
art. 201 § 1 pkt 8 OrdPod złożenie wniosku o wydanie opinii jest przesłanką 
powodującą zawieszenie trwającego postępowania, a organ prowadzący po-
stępowanie w czasie zawieszenia zgodnie z art. 202 OrdPod nie podejmuje 
żadnych czynności, poza tymi, które mają na celu podjęcie postępowania lub 
zabezpieczenie dowodu. W myśl art. 199i OrdPod, Rada w celu wydania 
opinii, ma prawo wystąpić do strony i Szefa KAS o udzielenie wszystkich 
niezbędnych informacji i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo 
zarówno strona, jak i Szef KAS mogą podjąć działanie z własnej inicjatywy  
i przedłożyć swoje stanowiska w sprawie. Natomiast same posiedzenia Rady 
są niejawne, a strona, jej przedstawiciel lub pełnomocnik oraz Szef KAS mogą 
uczestniczyć w jej posiedzeniach wyłącznie na zaproszenie przewodniczącego. 
Rada co do zasady wydaje pisemną opinię w zakresie możliwości zastosowania 
przepisów klauzuli generalnej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż 
w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania akt sprawy, a do terminu nie wlicza 
się terminów wyznaczonych przez Radę na udzielenie przez stroną bądź Sze-
fa KAS informacji i wyjaśnień w sprawie. Wskazany termin należy uznać za 
zawity, co potwierdza treść art. 119i 8 i 9 OrdPod, bowiem w przypadku 
bezskutecznego upływu terminu, Rada zwraca akta sprawy, a organ podatko-
wy pomija opinię. Ograniczenie czasu na sporządzenie opinii wynika z fak-
tu, że choć prowadzone postępowanie na czas jej wydania ulega zawieszeniu,  
to nie wstrzymuje terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego197. War-
tym nadmienienia pozostaje fakt, że w sytuacji, kiedy Rada wydała negatyw-
ną opinię w zakresie możliwości zastosowania przepisów klauzuli generalnej,  
a organ mimo to, wydał decyzję pozytywną rozstrzygającą postępowanie i na-
kładającą na stronę obowiązek zapłaty zobowiązania podatkowego, nadpłaty, 
zwrotu podatku, straty podatkowej, niepobranego lub pobranego a niewpła-
conego przez płatnika podatku, decyzja ta winna zawierać ustosunkowanie 
się organu do wydanej przez Radę opinii zgodnie z art. 210 §2a-2c OrdPod. 
Wskazana decyzja (w myśl art. 239d OrdPod) została wyłączona z możliwości 

196 M. Spotowska, Postępowanie w przypadku unikania opodatkowania [w:] Klauzula przeciw-
ko unikaniu opodatkowania – kształt i konsekwencje jej wprowadzenia. Komentarz do zmian  
w Ordynacji podatkowej ujednolicony tekst ustawy, M. Jamroży, A. Główka, I. Łaska-Rutkowska,  
M. Spotowska, wyd. ODDK, Gdańsk 2016, s.23.
197 Ibidem.
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nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, chyba że okres do upływu 
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. 
Regulacja ta ma zapewnić podatnikowi ochronę przed zbyt pośpiesznym 
działaniem ze strony organów podatkowych w zakresie ściągania zaległych 
zobowiązań podatkowych. 

Od wydanej decyzji w pierwszej instancji, podatnikowi przysługuje pra-
wo do odwołania (art. 221 OrdPod) w terminach na zasadach ogólnych, zaś 
organem odwoławczym od decyzji Szefa KAS, jest ten sam organ. Zaś w przy-
padku postępowania w drugiej instancji, decyzja będzie podlegała zaskarżeniu 
na zasadach ogólnych, podobnie jak inne sprawy podatkowe.

Konkludując rozważania w zakresie stosowania klauzuli generalnej, nale-
ży wskazać, że choć klauzula funkcjonuje w polskim porządku prawnym po-
nad dwa lata, efekty jej stosowania nie są imponujące. Zgodnie z danymi za-
prezentowanymi przez szefa KAS, do końca września 2018 roku zakończono 
jedno postępowanie klauzulowe198. W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 
8005199 do ministra finansów w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatko-
wania oraz wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, 
Podsekretarz Stanu i Zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski odpowiedział, że 
wynik jednego zakończonego postępowania należy motywować tym, że rozli-
czenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dokonywane są 
rocznie, a w związku z faktem, że klauzula funkcjonuje od 2016 roku, jedy-
nym pełnym rokiem kalendarzowym, był rok 2017. Odpowiedź na zapytanie 
poselskie nie odzwierciedla w sposób miarodajny działań podejmowanych 
przez służby podatkowe. Niemniej, zgodnie z zaprezentowanymi danymi  
w okresie do 30 września 2018 roku200: 

-  szef KAS na podstawie art. 119g §1 OrdPod wszczął sześć postępowań 
podatkowych,

-  zakończono jedno postępowanie w sprawie unikania opodatkowania,  
w wyniku którego strona dokonała korekty deklaracji podatkowej  
i wpłaciła kwotę podatku wraz z odsetkami (kwota zaległości wyniosła 
530 415 zł, odsetki 70 590 zł – przy czym okres badany dotyczył pięciu 

198 M. Szulc, Skarbówka…, op. cit., s. B2. 
199 Zapytanie poselskie nr 8005 do ministra finansów w sprawie przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania do ministra finansów w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania 
oraz wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych [na:] http://www.sejm.
gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B5CJCD&view=2 (dostęp 27.12.2018).
200 Odpowiedź na zapytanie poselskie, DNK7.054.10.2018 z dnia 26 października 2018 roku, 
sporządzone przez Podsekretarza Stanu, Zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
Pawła Cybulskiego [na:] http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB5ZJHC/%24FILE/
z08005-o1.pdf (dostęp 27.12.2018).
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miesięcy roku 2016,
-  rozpoznano 15 wniosków o wydanie opinii zabezpieczającej, w tym wy-

dano: 2 opinie zabezpieczające, 3 odmowy wydania opinii zabezpiecza-
jącej, pozostałe 10 wniosków ze względów proceduralnych zostało za-
kończone ze względu na wycofanie wniosków przez wnioskodawcę lub  
ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych,

-  według stanu na dzień 10 października 2018 roku, zgodnie z treścią  
art. 119zv OrdPod, organy dokonały blokad 20 rachunków bankowych 
należących do 12 podmiotów kwalifikowanych, na łączną kwotę około 
6 mln zł, zaś szef KAS przedłużył termin blokad 17 rachunków ban-
kowych podmiotów kwalifikowanych, które uprzednio zablokowano na  
72 godziny.

Jak wskazano w powyższej odpowiedzi na zapytanie poselskie, od na-
dania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uprawnień w zakresie wy-
dania opinii zabezpieczającej, wydano zaledwie dwie opinie. Pierwsza z nich 
dotyczyła programu motywacyjnego o wypłaty wynagrodzenia w zamian za 
uzyskanie dobrych wyników finansowych sklepów. Zdaniem szefa KAS, pod-
jęte przez spółkę działania miały na celu realizację założeń ekonomicznych  
i gospodarczych, w tym poprawę wyników finansowych jednostki. Mimo, 
że zachowanie polegające na osiągnięciu korzyści finansowych może być uzna-
ne za sprzeczne z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, to we wskaza-
nych okolicznościach sprawy, transakcje nie miały na celu przede wszystkim 
osiągnięcie korzyści podatkowej, a sposób działania nie realizuje przesłanek 
sztuczności, bowiem mógłby być zastosowany przez jednostki gospodarcze, 
które działają w sposób rozsądny i kierują się innymi celami, aniżeli tylko  
i wyłącznie uzyskanie korzyści podatkowej, która jest sprzeczna z przedmio-
tem i celem przepisów podatkowych201. Druga z nich dotyczyła sprzeda-
ży obligacji, w której to transakcji uznano, że nie została dokonana w celu 
osiągnięcia korzyści podatkowej, bowiem jak uznał szef KAS, bank na skutek 
transakcji poniósł stratę, którą można odliczyć od dochodu i niewątpliwie jest 
to uzyskanie korzyści podatkowej, niemniej nie było to celem tej transakcji,  
 

201 Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowa-
nia w zakresie świadczenia pieniężnego uzyskanego przez pracownika z tytułu zawartej z pra-
codawcą „Umowy dotyczącej uczestnictwa w wyniku sklepu”, 149398/K z dnia 30 stycznia  
2018 r., DOK4.8011.5.2017 [na:] http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-karty 

-pism.xhtml?dokumentId=-149398&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc 
(dostęp 27.12.2018).
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a wyłącznie skuteczna realizacja założeń związanych z procesem restruktury-
zacji zadłużenia202. 

Reasumując problematykę wprowadzenia do polskiego porządku praw-
nego regulacji obejmujących klauzulę generalną przeciwko unikaniu opo-
datkowania należy wskazać na jej wpływ na obrót gospodarczy, zarówno  
z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego203. W uproszczeniu można 
stwierdzić, że państwo wpływa na rozwijające się stosunki społeczno-gospo-
darcze poprzez podatki204, próbując jednocześnie dostosować zmiany prawa 
do dynamicznych zachowań uczestników rynku, którzy dokonują przemyśla-
nych wyborów prowadzących do zminimalizowania ich obowiązków podat-
kowych205. Państwo poprzez wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na 
celu przeciwdziałanie praktykom optymalizacyjnym z jednej strony próbuje 
ograniczać poziom utraconych dochodów podatkowych, z drugiej zaś strony 
doprowadza poprzez nowelizacje przepisów do niepotrzebnego rozrostu nie-
których unormowań, w konsekwencji mnożąc je w sposób nieprzemyślany206. 
W tym aspekcie, szerszego omówienia wymagają pozostałe uregulowania 
prawne w zakresie klauzul szczegółowych, które analizie poddano w kolejnym 
rozdziale niniejszej pracy.

202 Ł. Zalewski, Mimo ewidentnej korzyści transakcja nie musi być sztuczna, Dziennik Gazeta 
Prawna, 30 sierpnia 2018 nr 168 (4818), s. B3.
203 R. Mastalski, Prawo podatkowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s.3.
204 A. Gomułkowicz, Ekonomiczne zasady opodatkowania w ujęciu klasycznych koncepcji podat-
kowych [w:] Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana 
Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, I. Czaja-Hliniak (red.), Kraków 2012, s. 177.
205 J. Glumińska-Pawlic, Źródła prawa finansowego, problemy legislacji rynkowej [w:] Nauka 
finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, J. Głuchowski, 
C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc, wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 91.
206 P. Borszowski, Określenia nieostre i klauzule generalne w regulacji zobowiązania podatkowego: 
zagadnienie elastyczności (zarys problematyki) [w:] Państwo, prawo, obywatel. Zbiór studiów dla 
uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora A. Łopatki, A. Łopatka, W. Soko-
lewicz (red.), wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 441-446.
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W KONTEKŚCIE MAŁYCH KLAUZUL 

PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

KLAUZULE DOTYCZĄCE UMÓW  
O UNIKANIU OPODATKOWANIA

Do polskiego porządku prawnego ustawodawca postanowił wprowa-
dzić poza klauzulą generalną przeciwko unikaniu opodatkowania, dodatko-
we klauzule szczegółowe, które mają na celu wzmocnić mechanizmy aparatu 
państwa w przeciwdziałaniu agresywnym optymalizacjom podatkowym. Jak 
wskazuje J. Glumińska-Pawlic, takie działanie ze strony prawodawcy naru-
sza funkcjonujący system prawa podatkowego i doprowadzi do chaosu inter-
pretacyjnego, jednocześnie godząc w zaufanie podatnika do państwa prawa  
i pewność stosowania przepisów w praktyce gospodarczej207. 

Działania obejmujące stopniowe wprowadzanie klauzul przeciwko uni-
kaniu opodatkowania do poszczególnych umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania wynikają z podpisanej przez Polskę Konwencji wielostronnej, 
implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu za-
pobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Multilateral 
Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, dalej Konwencja MLI)208. Kon-
wencja MLI została sporządzona w Paryżu 24 listopada 2016 roku i podpisa-
na przez Polskę 7 czerwca 2017 roku, zaś weszła w życie 1 lipca 2018 roku do 

207 J. Glumińska-Pawlic, Mnożenie bytów jest bez sensu, Dziennik Gazeta Prawna, 24 września 
2018 nr 185 (4835), s. C2.
208 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające 
na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Pa-
ryżu dnia 24 listopada 2016 r., Dz.U. z 17 lipca 2018 r., poz. 1369. 
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polskiego porządku prawa. Konwencja jest efektem realizacji założeń projektu 
Base Erosion and Profit Shifting (dalej BEPS), którego celem było przeciwdzia-
łanie optymalizacjom podatkowym w kontekście międzynarodowym (obejmu-
je porozumienia ponad 115 państw). Projekt odnosił się do strategii plano-
wania podatkowego, wykorzystujących luki prawne i rozbieżności przepisów 
podatkowych, w celu przesunięcia zysków w miejsca, w których nie podlega-
ją opodatkowaniu, lub ich opodatkowanie jest zminimalizowane. Działania 
podejmowane przez przedsiębiorców, mające na celu zmniejszenie wysokości 
zobowiązań podatkowych, bez wątpienia godziły w uczciwość i integralność 
systemów podatkowych, zaś jednostki gospodarcze poprzez mechanizmy wy-
korzystujące słabość systemów podatkowych, uzyskiwały w sposób nieuczciwy 
przewagę konkurencyjną nad pozostałymi uczestnikami rynku. Dodatkowo 
BEPS odgrywał kluczową rolę dla gospodarki krajów rozwijających się, bo-
wiem poziom ich rozwoju w znacznej mierze wyznacza wysokość wpływów 
podatkowych do budżetu209. Wejście w życie MLI uruchomiło proces zmian 
umów o unikaniu opodatkowania, które Polska zawarła z wieloma krajami.

Strony, które podpisały Konwencję, uznały że takie rozwiązanie jest 
niezbędne w obliczu utraty dochodów w postaci wpływów do budżetu po-
szczególnych państw w związku z agresywnym planowaniem podatkowym na 
gruncie międzynarodowym, które przybiera postać sztucznego przenoszenia 
zysków do miejsc, gdzie nie podlega ono opodatkowaniu lub to opodatkowa-
nie jest ograniczone210. Konwencja MLI ma być ogólnym rozwiązaniem, któ-
re pozwoli wprowadzić do obecnych umów o unikaniu opodatkowania, klau-
zul ograniczających stosowanie aktualnych przywilejów danej umowy, jeżeli 
ich jedynym, głównym lub jednym z głównych celów określonych transakcji 
lub utworzenia podmiotu, będzie wyłącznie uzyskanie korzyści podatkowej i 
byłoby to sprzeczne z celem i przedmiotem postanowień umownych211.

Konwencja MLI przewiduje tzw. minimalny standard stosowania, któ-
ry zakłada, że strona przystępująca zobowiązuje się do przyjęcia regulacji  
w zakresie212:

-  zapobiegania nadużyciom traktatów – zgodnie z art. 7 Konwencji MLI, 
poprzez wprowadzenie klauzul pozwalających wyeliminowanie korzyści 

209 Opis projektu BEPS [na:] http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm (dostęp 
30.12.2018), tłumaczenie własne.
210 Ibidem.
211 Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące Konwencji MLI zawarte na stronie Ministerstwa Finan-
sów [na:] https://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/konwencja 

-mli (dostęp 30.12.2018).
212 Ibidem.
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traktatowych, o ile ich uzyskanie było jednym z głównych celów zawar-
cia transakcji lub też utworzenia danej struktury organizacyjnej,

-  wskazania celów zawartych umów podatkowych, poprzez wprowadzenie 
do ich preambuł celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, a nie celu 
polegającego na stworzeniu szans w zakresie unikania opodatkowania – 
zgodnie z art. 6 Konwencji MLI,

-  usprawnienia procesu wzajemnego porozumiewania się pomiędzy po-
szczególnymi państwami, tj. wypracowania nowych standardów, me-
tod rozwiązywania sporów i współpracy podatkowej – zgodnie z art. 16 
Konwencji MLI. 

Przytoczone powyżej rozwiązania będą miały odzwierciedlenie w każ-
dej obowiązującej umowie o unikaniu opodatkowania, która zostanie objęta 
Konwencją MLI. Natomiast strony podpisujące Konwencję będą miały swo-
bodę w zakresie213:

-  kształtowania zasad opodatkowania podmiotów transparentnych 
podatkowo (chodzi o ograniczenie wykorzystywania niezgodności 
hybrydowych),

-  określania rezydencji podatkowej podmiotów, które posiadają siedzibę 
w kilku państwach, 

-  zacieśniania metod unikania podwójnego opodatkowania i uszczelniania 
sposobów poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty dywidend, 

-  klauzuli nieruchomościowej, 
-  klauzuli antyabuzywnej obejmującej podmioty położone na terytoriach 

trzech jurysdykcji, 
-  przepisów dotyczących zastrzeżeń praw do opodatkowania rezydentów,
-  przeciwdziałania sztucznemu unikaniu statusu zakładu poprzez wyko-

rzystywanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu,
-  współpracy państw przy korekcie zysków podmiotów powiązanych,
-  arbitrażu.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji MLI, po złożeniu do depozy-
tu instrumentu ratyfikacji, państwa sygnujące mają możliwość przedsta-
wienia swojego stanowiska w zakresie przyjęcia regulacji konwencji. Do tej 
pory sygnatariuszami zostało 85 państw214. Najwięcej niejasności budzi sam 

213 Ibidem.
214 Wykaz sygnatariuszy i stron konwencji wielostronnej MLI według stanu na dzień 21 grud-
nia 2018 roku [na:] http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf 
(dostęp 30.12.2018).
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mechanizm stosowania Konwencji MLI, bowiem prace nad całą bazą sta-
nowisk poszczególnych państw trwają, przez co sam zbiór opublikowanych 
stanowisk może zawierać jeszcze błędne informacje. Niemniej Ministerstwo  
Finansów deklaruje, że na bieżąco będzie aktualizować wyjaśnienia dotyczą-
ce wpływu podpisanej Konwencji na obowiązywanie poszczególnych umów  
o unikaniu opodatkowania. 

Wracając do samej procedury stosowania Konwencji MLI i jej wpływu 
na zawarte umowy o unikaniu opodatkowania, w pierwszej kolejności nale-
ży określić, czy zapisy Konwencji MLI w ogóle mają zastosowanie dla danej 
umowy. W tym celu należy sprawdzić, czy państwo, z którym Polska ma 
zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ratyfikowało zapi-
sy Konwencji MLI, bowiem samo jej podpisanie jest niewystarczające. Dla 
przykładu Belgia jeszcze nie zakończyła procesu ratyfikacyjnego, wobec czego,  
w przypadku analizy zapisów Konwencji o unikaniu opodatkowania pomię-
dzy Polską a Królestwem Belgii, nie będą miały zastosowania regulacje Kon-
wencji MLI215.

Dzięki regulacjom Konwencji MLI szacuje się, że zmianom ulegnie po-
nad 50 umów o unikaniu opodatkowania, które dotychczas zostały zawar-
te przez Polskę, poprzez wprowadzenie do nich klauzul przeciwko unikaniu 
opodatkowania216.

W dalszej kolejności, po dokonaniu weryfikacji procesu ratyfikacji Kon-
wencji, należy sprawdzić, czy strony danej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, zgłosiły ją do objęcia regulacjami Konwencji MLI. Koniecz-
ne jest bowiem notyfikowanie danej umowy przez obie strony w celu objęcia 
jej regulacjami Konwencji MLI. Umowy, które zostały notyfikowane tylko 
przez jedną ze stron lub nie zostały notyfikowane wcale, nie będą podlegały re-
gulacjom Konwencji MLI. Za przykład obowiązywania Konwencji MLI może 
posłużyć Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Króle-
stwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu i od zysków majątkowych217, bowiem oba państwa 

215 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkom i uchylaniu się od opodat-
kowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 20.08.2001 
r., Dz.U. z 2004 r. nr 211, poz.2139.
216 Ł. Zalewski, Po co fiskus mnoży klauzule? Na razie używa ich jako straszaka, Dziennik Gazeta 
Prawna, 24 września 2018 nr185 (4835), s. C2.
217 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana 
w Londynie dnia 20.07.2006 r., Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840.
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notyfikowały umowę do objęcia regulacjami Konwencji MLI (według stanu na 
30.12.2018 r.), z kolei w przypadku regulacji pomiędzy Polską a Niemcami218, 
czy też Polską a Gruzją219, obowiązywać będą odpowiednio regulacje umów,  
a nie regulacje Konwencji MLI, bowiem państwa nie notyfikowały umów do 
Konwencji MLI (według stanu na 30.12.2018 r.). Po dokonaniu weryfikacji 
w zakresie ratyfikacji Konwencji MLI i notyfikowania danej umowy do obję-
cia jej postanowieniami, należy sprawdzić w jaki sposób regulacje Konwencji 
MLI wpłyną na dotychczas obowiązującą pomiędzy stronami, umowę o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania. Stanowiska stron mogą mieć kilka form, 
bowiem mogą zawierać: 

-  zastrzeżenie odnośnie wyłączenia stosowania konkretnych przepisów 
Konwencji MLI, 

-  notyfikacje konkretnych przepisów Konwencji MLI, 
-  określać konkretne fakultatywne opcje czy też oświadczenia w zakresie 

stosowania rozwiązań przewidzianych w konwencji. 

Zasadą ogólną jest obowiązywanie postanowień Konwencji MLI w da-
nej umowie o unikaniu opodatkowania, jeżeli strony notyfikowały jej posta-
nowienia i nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń o niestosowaniu poszczególnych 
jej zapisów. Dla przykładu Konwencja MLI w regulacjach pomiędzy Polską 
a Wielką Brytanią będzie miała zastosowanie, bowiem państwa nie złoży-
ły zastrzeżeń o wyłączeniu art. 4 ust.1 Konwencji MLI, a co za tym idzie,  
w miejsce art. 4 ust. 3 obowiązującej umowy w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania220, zastosowanie będzie miał art. 4 ust. 1 Konwencji 
MLI (mówiący o siedzibie dla celów podatkowych danej osoby fizycznej)221.  
Artykuł 4 Konwencji MLI wskazuje, że jeżeli strony podjęły decyzję o stoso-
waniu treści niniejszego artykułu, a osoba inna niż osoba fizyczna ma siedzi-
bę na terytorium więcej niż jeden z umawiających się jurysdykcji, właściwe 

218 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unika-
nia podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana  
w Berlinie dnia 14.05.2003 r., Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90.
219 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie  
dnia 5.11.1999 r., Dz.U. z 2006 r. nr 248, poz. 1820.
220 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana 
w Londynie dnia 20.07.2006 r., Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840.
221 Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące Konwencji MLI zawarte na stronie Ministerstwa Finan-
sów [na:] https://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/konwencja 

-mli (dostęp 30.12.2018).
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organy podejmą starania celem określenia w drodze wzajemnego porozumie-
nia, gdzie dana osoba ma siedzibę dla celów umowy podatkowej. W procesie 
ustalenia właściwości należy brać pod uwagę miejsce położenia faktycznego 
zarządu, miejsce utworzenia lub inny sposób jej ustanowienia, a także wszel-
kie inne znamienne czynniki. W przypadku braku osiągnięcia konsensusu, 
wskazana osoba nie będzie uprawniona do skorzystania z jakiejkolwiek ulgi  
i zwolnienia podatkowego, które przewiduje umowa podatkowa. 

W konsekwencji strony mogą stosować postanowienia Konwencji MLI 
w miejsce dotychczas istniejących regulacji w umowach o unikaniu opo-
datkowania (notyfikacja istniejących przepisów umowy do zmiany przez 
konwencję), zastosować regulacje Konwencji MLI do istniejących regulacji  
(bez ich uchylania), stosować regulacje Konwencji MLI przy braku istnienia 
określonych regulacji w umowie (poprzez dodanie ich do umowy), lub sto-
sować regulacje Konwencji MLI w miejsce istniejących regulacji umownych, 
lub w przypadku ich braku.

Ważną kwestią pozostaje również data wejścia do obrotu prawnego da-
nych regulacji Konwencji MLI. Zasadniczo wchodzą w życie z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy kalendarzowych,  
od zdeponowania piątego instrumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia 
(co w praktyce dotyczyło Austrii, Wyspy Man, Jersey, Polski i Słowenii), zaś 
dla kolejnych stron, przepisy Konwencji MLI wchodzą w życie z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy kalendarzowych po 
zdeponowaniu przez stronę jej instrumentu. Dla przykładu w Polsce Konwen-
cja MLI weszła do porządku prawnego 1 lipca 2018 roku, zaś Wielka Brytania 
zdeponowała instrument ratyfikacji 29 czerwca 2018 r., wobec czego przepisy 
Konwencji MLI w miejsce przepisów umowy o unikaniu opodatkowania po-
między Polską a Wielką Brytanią weszły w życie 1 października 2018 roku222. 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, 
stanowisko Polski zakłada szerokie przyjęcie regulacji Konwencji MLI, bo-
wiem do objęcia konwencją zgłoszono 78 umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Na razie nie przewiduje się objęcia Konwencją MLI umów  
z 11 jurysdykcjami: Algierią, Czarnogórą, Gruzją, Guernsey, Jersey, Niemca-
mi, Nigerią, Urugwajem, USA, Wyspą Man i Zambią223.

222 Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące Konwencji MLI zawarte na stronie Ministerstwa Finan-
sów [na:] https://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/konwencja 

-mli (dostęp 30.12.2018).
223 Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące Konwencji MLI zawarte na stronie Ministerstwa Finan-
sów [na:] https://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/konwencja 

-mli (dostęp 30.12.2018).
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Przykładem klauzul ograniczających korzyści podatkowe w umowach  
o unikaniu opodatkowania są m.in.:

-  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od do-
chodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18.08.1994 r.224, art. 
24.

-  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luk-
semburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia  
14 czerwca 1995 r.225, art. 29.

W konsekwencji wprowadzenia Konwencji MLI, państwa poprzez regu-
lacje prawne na poziomie międzynarodowym, starają się przeciwdziałać mię-
dzynarodowym optymalizacjom podatkowym, w tym w szczególności prze-
noszeniu zysków do krajów atrakcyjniejszych pod względem podatkowym.

Dla osób pracujących poza granicami, które posiadają rezydencję po-
datkową w Polsce (tu posiadają centrum interesów życiowych), pojawią się 
nowe obowiązki ewidencyjne, będą one bowiem zobowiązane do składania 
deklaracji podatkowych w Polsce, nawet jeżeli nie uzyskują na jej terytorium 
żadnych dochodów. Sama okoliczność złożenia zeznania podatkowego będzie 
miała kluczowe znaczenie. O ile osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania  
i ich centrum interesów życiowych nie jest już Polska, nie odczują zmian, 
o tyle osoby, które w Polsce pozostawiły rodzinę i wyjechały w celach za-
robkowych, będą zobowiązane do składania deklaracji podatkowych. Sza-
cuje się, że poza granicami Polski w celach zarobkowych przebywa około  
2,5 mln Polaków, jednakże nie ma badań, które wskazywałyby na liczbę osób, 
które pracują poza granicami, posiadając stałe centrum interesów życiowych 
w Polsce. Należy się jednak spodziewać, z dużym prawdopodobieństwem,  
że znaczna część osób zobowiązanych do złożenia deklaracji podatkowych, 
tego obowiązku nie zrealizuje, a co za tym idzie, będzie narażona na poniesie-
nie odpowiedzialności karnoskarbowej za czyn niedozwolony polegający na 

224 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 
dnia 18.08.1994 r., Dz.U. Nr 30, poz. 131.
225 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzo-
na w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., Dz.U. Nr 110, poz. 527.
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niezłożeniu deklaracji podatkowej w terminie, zgodnie z art. 56 § 4 KKS 226.
Dodatkowo Konwencja MLI jako element obowiązkowy wprowadza  

do umów o unikaniu opodatkowania klauzulę przeciw unikaniu opodatko-
wania – principal purpose test – ujętą w art. 7 Konwencji, zatytułowanym 
Zapobieganie nadużyciom traktatów. Treść artykułu 7 jest obligatoryjna dla 
sygnatariuszy Konwencji MLI (minimalny standard). Klauzula zakłada,  
że w wyniku dokonania czynności, prowadzących do utworzenia jakiejkolwiek 
struktury lub zawarcia jakiejkolwiek transakcji (przy uznaniu, że uzyskanie ko-
rzyści podatkowej było jednym z głównych celów działania), które pośrednio  
lub bezpośrednio spowodują powstanie korzyści podatkowej, korzyść ta nie 
zostanie przyznana227. Interesującym wydaje się sformułowanie jednego z głów-
nych celów działania, co przesądza, że jeżeli dana czynność miała uzasadnienie 
ekonomiczne, może i tak prowadzić do zastosowania przepisów klauzuli. War-
to zauważyć, że przepisy klauzuli są zbliżone treściowo do obowiązującej klau-
zuli generalnej zawartej w OrdPod, niemniej należy podkreślić, że postanowie-
nia Konwencji MLI w zakresie stosowania klauzuli będą miały zastosowanie 
jedynie do struktur i transakcji transgranicznych, które wykorzystują umowy  
o unikaniu podwójnego opodatkowania dla uzyskania korzyści podatkowych. 
W innych przypadkach zastosowanie będzie miała klauzula generalna. Założe-
niem wprowadzenia klauzuli w Konwencji MLI jest zatrzymanie działań agre-
sywnego planowania podatkowego wobec podmiotów, które stosują skompli-
kowane schematy optymalizacji podatkowej. W jaki sposób klauzula będzie 
stosowana w praktyce przez organy podatkowe? Odpowiedź na to pytanie 
będzie znana, najwcześniej po roku od wprowadzenia powyższych regulacji. 
Niemniej sama treść klauzuli, choć niezwykle złożona i skomplikowana, daje 
organom podatkowym możliwości wykluczenia skutków działań podatni-
ków związanych z uzyskanymi przez nich korzyściami podatkowymi i swoim 
kształtem przypomina (aby nie wskazać, że powiela) treść klauzuli generalnej. 

Konkludując należy domniemać, że pierwsze skutki w zakresie wpro-
wadzenia do porządku prawnego regulacji Konwencji MLI, będą widoczne 
dopiero za jakiś czas. Wtedy można będzie odpowiedzieć na pytania: W jaki 
sposób będą postępować organy podatkowe wobec podatników objętych Kon-
wencją MLI? Czy skutki wprowadzonych zmian będą dotkliwe dla znacznej 

226 Konwencja MLI – zmiany w rozliczeniach podatkowych od 2019 r. [na:] https://ksiegowosc.
infor.pl/podatki/pit/pit/dochody-zagraniczne/2797921,2,Konwencja-MLI-zmiany-w-roz 
liczeniach-podatkowych-od-2019-r.html (dostęp 30.12.2018).
227 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające 
na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona  
w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., Dz.U. z 17 lipca 2018 r., poz. 1369.
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grupy podatników? Jak duże w skali kraju będą sankcje związane z niedopeł-
nieniem obowiązków w zakresie złożenia deklaracji podatkowych?

MAŁE KLAUZULE W PODATKACH DOCHODOWYCH

Poza konwencją MLI i przepisami nowelizującymi obowiązującą do 
2018 r. klauzulę generalną zawartą w przepisach OrdPod, prawodawca zde-
cydował się na wprowadzenie klauzul szczegółowych od ustaw podatkowych,  
w tym ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych228 oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych229, a także niektórych innych ustaw, w tym ustawy o wspieraniu 
nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r.230, która zgodnie z treścią uza-
sadnienia projektu ustawy231 ma wprowadzić nowy mechanizm pozwalający 
uzyskanie przez przedsiębiorców wsparcia dla nowych inwestycji w postaci 
zwolnienia od podatku dochodowego PIT i CIT. W poniższym podrozdziale 
dokonano omówienia jedynie kluczowych, zdaniem autorki, regulacji praw-
nych, bowiem nie sposób uczynić przedmiotem rozważań niniejszej dyserta-
cji, każdego zagadnienia związanego z zacieśnianiem systemu podatkowego  
w celu niwelacji optymalizacji podatkowych. 

Na gruncie ustaw PIT i CIT z dniem 1 stycznia 2019 roku zaczęły 
obowiązywać przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z niezrealizowa-
nych zysków – exit tax. Nowelizacja jest wynikiem dostosowania polskich 
przepisów prawa podatkowego do regulacji Dyrektywy ATAD, w związku 
z treścią art. 5, który reguluje opodatkowanie niezrealizowanych zysków 
kapitałowych od przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego 
zakładu232. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu zmian ustaw podatko-
wych233, celem niniejszej nowelizacji jest wypracowanie rozwiązań na gruncie 

228 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1128), dalej PIT.
229 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1800), dalej CIT.
230 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r., poz. 
1752), dalej UoWNI.
231 Uzasadnienie do ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, projekt z 16 paździer-
nika 2017 r. [na:] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304253/12465016/12465017/doku-
ment313126.pdf (dostęp 30.12.2018). 
232 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku Ustawa o zmianie ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 
2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) [na:] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12
530089/12530090/dokument354882.pdf (dostęp 28.12.2018).
233 Ibidem.
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międzynarodowym w zakresie przeciwdziałania optymalizacjom podatko-
wym związanych z przenoszeniem aktywów lub rezydencji podatkowej do 
nowej jurysdykcji, które skutkowały utratą dochodów z wpływów podatko-
wych państw, z których dokonywano przeniesienia niezrealizowanych zysków  
w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych234. Opodatkowaniu będą podlega-
ły takie czynności podejmowane przez podatników, które prowadzą do utraty 
przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów wypracowanych na jej tery-
torium od zysków niezrealizowanych, a faktycznie wygenerowanych w kraju, 
w sytuacji w której podatnik dokona przeniesienia poza granice kraju skład-
ników majątku, rezydencji podatkowej lub całego zakładu235. Jak wskazano  
w uzasadnieniu do projektu236 przepisy Dyrektywy ATAD przeświadczają  
o zdarzeniach, które powodują obowiązek wskazania niezrealizowanych zy-
sków i dotyczą przypadków, w których doszło do przeniesienia majątku tego 
samego podatnika na płaszczyźnie transgranicznej. Stanowisko projektodaw-
cy nie odzwierciedla w pełni celów Dyrektywy ATAD, bowiem ta zakłada 
minimalne standardy, które sygnatariusze Konwencji mają przyjąć, zaś polski 
prawodawca przyjął rozwiązania mniej korzystne dla podatników.

Zgodnie z wprowadzonymi z nowelizacjami PIT, w art. 30da PIT ust. 
2 wskazano zdarzenia podlegające opodatkowaniu podatkiem od dochodów  
z niezrealizowanych zysków. Należą do nich:

-  sytuacje, w których Polska utraciła w całości albo w części prawo do 
opodatkowania dochodów ze zbycia składników majątkowych, w wy-
niku ich przeniesienia poza terytorium kraju, jeżeli składnik majątku 
pozostaje własnością tego samego podmiotu,

-  sytuacje, w których podatnik, podlegający uprzednio nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski, dokonuje zmiany 
rezydencji podatkowej i przeniesienia miejsca zamieszkania do innego 
państwa, a efektem tego działania jest utrata przez Polskę możliwości 
opodatkowania dochodów ze zbycia składników majątkowych danego 
podatnika.

234 Ibidem.
235 T. Krywan, Podatki 2019. Komentarz do zmian w przepisach. Część 1, Dziennik Gazeta 
Prawna, wyd. Infor Biznes sp. z o.o, Warszawa 2018, s. 131. 
236 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku - Ustawa o zmianie ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 
2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) [na:] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/ 
12530089/12530090/dokument354882.pdf (dostęp 28.12.2018).
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Przy opodatkowaniu dochodów od niezrealizowanych zysków w zakresie 
majątku, który nie należał do działalności gospodarczej prowadzonej przez 
podatnika, druga z opisanych powyżej sytuacji, dotyczy opodatkowania tyl-
ko tych składników majątkowych, które należą do ogółu praw i obowiązków  
w spółkach, nie zaliczanych do osób prawnych, udziałów w spółkach, akcji  
i innych papierów wartościowych, a także pochodnych instrumentów finan-
sowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, jeżeli podat-
nik ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski przez łącznie co najmniej 
pięć lat przy dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji 
podatkowej (art. 30da ust. 3 PIT). Natomiast definicja samego przeniesienia 
składnika majątku poza terytorium Polski została ujęta w art.30da ust. 4 PIT 
i polega na zachowaniu podatnika, który: 

-  dokonuje przeniesienia do swojego zagranicznego zakładu składników 
majątku, które były dotychczas związane z działalnością gospodarczą 
prowadzoną w Polsce,

-  dokonuje przeniesienia składników majątkowych uprzednio związanych 
z działalnością gospodarczą prowadzoną w Polsce, do państwa swo-
jej rezydencji podatkowej lub innego, w którym prowadzi działalność  
gospodarczą poprzez zagraniczny zakład,

-  dokonuje przeniesienia całości lub części prowadzonej działalności  
gospodarczej uprzednio prowadzonej w Polsce, do innego państwa. 

Nie obejmuje zaś działań dotyczących zmiany rezydencji podatkowej, 
przy jednoczesnym pozostawieniu przez podatnika składników majątkowych 
w Polsce. Zgodnie z art. 30da ust. 6 PIT za dzień przeniesienia składnika 
majątku należy rozumieć dzień poprzedzający dzień, w którym dany składnik 
przestał przynależeć do działalności prowadzonej w Polsce (w tym również 
przez zakład zagraniczny).

Podstawę opodatkowania w myśl art. 30da ust.12 PIT będzie obejmo-
wała suma dochodów ze wszystkich niezrealizowanych zysków dla poszcze-
gólnych składników majątku, zaś dochodem zgodnie z art. 30da ust. 7 PIT 
będzie nadwyżka wartości rynkowej ponad wartość podatkową danego skład-
nika majątku, którą należy ustalić na dzień przeniesienia albo dzień poprze-
dzający dzień zmiany rezydencji podatkowej. 

Sama definicja wartości podatkowej składnika majątku została zamiesz-
czona w art. 30da ust. 10 PIT. Za wartość podatkową uznaje się wartość, 
która nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przez podatnika  
w jakiejkolwiek formie, która zostałaby przyjęta za koszt uzyskania przychodu, 



76

ROZDZIAŁ 3

gdyby dany składnik majątku został zbyty za odpłatnością. Od ustalenia war-
tości podatkowej odstępuje się w sytuacji, kiedy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, dla celów opodatkowania nie bierze się pod uwagę kosztów uzy-
skania przychodu dotyczących odpłatnego zbycia składników majątkowych.

Ustawodawca wskazuje na dwie obowiązujące stawki podatkowe od 
dochodów niezrealizowanych (art. 30da ust. 1 PIT), które będą miały za-
stosowanie w zależności od tego, czy będzie miało miejsce ustalenie wartości 
podatkowej składnika majątku: 

-  19 % podstawy opodatkowania w sytuacji, w której ustalana jest wartość 
podatkowa składnika majątku,

-  3 % podstawy opodatkowania w sytuacji, kiedy nie ustala się wartości 
podatkowej składnika majątku.

Podatnik dokonując wyliczenia wartości dochodów podlegających opo-
datkowaniu z tytułu niezrealizowanych zysków zgodnie z art. 30da ust. 13 
PIT, w sytuacji, kiedy uzyskuje również dochody na terytorium innego pań-
stwa, stosuje metodę odliczenia proporcjonalnego podatku zapłaconego od 
uzyskanych dochodów w poszczególnych państwach, niemniej kwota ta nie 
może przekroczyć części podatku, który został obliczony przed dokonaniem 
odliczenia, a przypada na część dochodu uzyskanego w obcym państwie.

Natomiast zgodnie z art. 30da ust. 11 PIT, jeżeli podatnik dokonuje za-
niżenia wartości rynkowej przenoszonych składników majątkowych, co skut-
kuje zaniżeniem wartości dochodów i nie wynika to z uzasadnionych przy-
czyn ekonomicznych, wartość uzyskanych dochodów podlega oszacowaniu 
przez organ podatkowy. 

Dodatkowo w związku z wprowadzeniem opodatkowania dochodów od 
niezrealizowanych zysków, podatnicy zostali zobowiązani do złożenia dekla-
racji o wysokości uzyskanych dochodów z niezrealizowanych zysków. Termin 
złożenia deklaracji i zapłaty podatku wynosi 7 dni, od zakończenia miesiąca, 
w którym miało miejsce przeniesienie składnika majątku. 

Należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział zwolnienie wartościowe  
w zakresie opodatkowania uzyskanych dochodów od niezrealizowanych 
zysków związanych z przeniesieniem składników majątkowych. Zgodnie  
z art. 30db PIT zwolnienie podatkowe obejmuje przenoszone składniki ma-
jątku, których łączna wartość rynkowa nie przekracza kwoty 4 000 000 zł, zaś  
w przypadku małżonków limit ten dotyczy łącznie obojga z nich. Opo-
datkowaniu zgodnie z art. 30 dc PIT nie podlegają również dochody od 
niezrealizowanych zysków dotyczących składników majątkowych, które 
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zostały przeniesione poza terytorium Polski na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy,  
a dotyczą bezpośrednio polityki zarządzania płynnością przedsiębiorstwa lub 
przeniesienia papierów wartościowych lub innych składników na podstawie 
umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności. 

Podatnik w myśl art. 30de PIT ma prawo wystąpienia z wnioskiem  
o rozłożenie na raty zapłaty całości lub części podatku od dochodów z tytułu 
niezrealizowanych zysków, ale na okres nie dłuższy niż 5 lat, o ile przeniesie-
nie składników majątkowych dotyczy państw należących do Unii Europej-
skiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które 
zawarły z Polską umowy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytel-
ności podatkowych. Niemniej organ podatkowy dokonując oceny możliwości 
rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego, poddaje ocenie ryzyko real-
nego braku odzyskania podatku i może tytułem zabezpieczenia wykonania 
zobowiązania, żądać od podatnika przedłożenia zabezpieczenia w postaci gwa-
rancji lub poręczenia. Takie rozwiązanie wydaje się być wysoce ryzykowne 
dla podatników, bowiem będzie w dużej mierze uzależnione od uznaniowości 
organów podatkowych. Do tego obowiązek zapłaty podatku z góry z tytułu 
samego faktu zmiany miejsca zamieszkania jest wątpliwy.

Dodatkowo jak wskazuje treść art. 30df PIT, jeżeli podatnik, który 
uprzednio dokonał zapłaty podatku z tytułu dochodów z niezrealizowanych 
zysków, zdecyduje się w ciągu 5 lat (od końca roku podatkowego, w któ-
rym dokonano przeniesienia majątku) na powtórne przeniesienie składników 
majątkowych na terytorium Polski, ma prawo wystąpić o zwrot zapłaconego 
podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Wskazana sytuacja nie 
obejmuje składników majątku, które pozostają związane z zagranicznym za-
kładem podatnika położonym poza granicami Polski.

Analogiczne rozwiązania w zakresie podatku od niezrealizowanych zy-
sków zamieszczono w przepisach CIT, dodając rozdział 5a zatytułowany Poda-
tek od dochodów z niezrealizowanych zysków, który obejmuje art. 24f-24l CIT. 
Zaproponowane rozwiązania odpowiadają w dużej mierze przepisom PIT, 
niemniej ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie kilku znaczących 
różnic. Przede wszystkim zrezygnowano ze zwolnienia dotyczącego przeno-
szonych poza granice kraju składników majątkowych do wartości 4 000 000 zł. 
W przepisach CIT opodatkowaniu będą podlegały wszystkie niezrealizowane 
zyski, bez względu na ich wartość. Dodatkowo obowiązuje wyłącznie jedna 
stawka podatkowa, wynosząca 19 % podstawy opodatkowania. 

Konkludując uregulowania prawne dotyczące opodatkowania dochodów 
z tytułu niezrealizowanych zysków związanych z przeniesieniem majątku poza 
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terytorium Rzeczpospolitej Polski, należy wskazać, że ustawodawca podej-
mując próbę uregulowania zachowań polegających na uzyskiwaniu korzyści 
majątkowych polegających na dokonywaniu transakcji transgranicznych, do-
konał wprowadzenia rozwiązań, które w efekcie doprowadzą do uszczelnienia 
systemu podatkowego, zamykając lukę optymalizacyjną. Wartym podkreśle-
nia jest fakt, że wprowadzone przepisy, choć krytykowane przez przedstawicie-
li przede wszystkim środowisk biznesowych są dość liberalne na tle rozwiązań 
wprowadzonych przez inne państwa należące do struktur Unii Europejskiej. 
W Polsce nie wprowadzono podatku od ekspektatywy, od nieosiągniętych 
zysków czy też nieruchomości, a wyłącznie opodatkowano faktycznie osią-
gnięte zyski237. Mimo to, krytyczne stanowiska w sprawie wprowadzenia exit 
tax zająły m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (dalej ZPP), Kon-
federacja Lewiatan czy Business Centre Club. Dla przykładu ZPP wskazał, 
że założenia wprowadzonych zmian wykraczają ponad minimalny poziom 
założeń implementacji dyrektywy ATAD, a proponowane rozwiązania wydają 
się być sprzeczne z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, do których 
należy przede wszystkim swoboda przedsiębiorczości obywateli. Dodatkowo 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) wielokrotnie 
podkreślał sprzeczność wprowadzonych rozwiązań w niektórych krajach 
członkowskich (m.in. w Hiszpanii i Danii)238. Konfederacja Lewiatan pod-
kreśliła, że przyjęta przez prawodawcę konstrukcja podatku zakłada powstanie 
obowiązku podatkowego z tytułu samego faktu zmiany miejsca zamieszkania, 
bez względu na wystąpienie bądź też nie, transakcji zbycia składników ma-
jątkowych. Opodatkowaniu będą podlegać hipotetyczne dochody. Rozwią-
zanie nosi negatywne cechy represyjne i budzi wątpliwość co do zgodności  
z prawem UE. Dodatkowo wątpliwą pozostaje również kwestia różnicowania 
stawek podatkowych, które w żaden sposób nie zostały przez projektodaw-
cę uzasadnione239. Na poparcie zasługuje również opinia Amerykańskiej Izby 

237 Ł. Zalewski, W nowych przepisach jest kilka prezentów i dużo niewiadomych, Dziennik Gaze-
ta Prawna, 10 grudnia 2018 nr 239 (4889), s. B4.
238 Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. Projektu ustawy o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw z 24 sierpnia 2018 r. 
zgłoszone w ramach konsultacji publicznych w toku prac nad projektem ustawy  [na:] https://
legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530095/12530098/dokument357272.pdf (dostęp 
31.12.2018).
239 Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw zgłoszona 
w ramach konsultacji publicznych w toku prac nad projektem ustawy [na:] https://legislacja.rcl.
gov.pl/docs//2/12315309/12530095/12530098/dokument357471.pdf (dostęp 31.12.2018). 
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Handlowej w Polsce, podkreślająca, że szereg wątpliwości interpretacyjnych 
budzą zaproponowane w projekcie pojęcia, które są niejasne240. Należy stwier-
dzić, że rozwiązania proponowane przez prawodawcę mają słuszny cel, jakim 
jest uniemożliwienie wykorzystywania luk prawnych w celach optymalizacyj-
nych. Niemniej na implementację postanowień Dyrektywy ATAD był jeszcze 
czas, a przyjęte nie w pełni przemyślane pod względem ekonomicznym roz-
wiązania, mogą przynieść wiele negatywnych konsekwencji w zakresie prowa-
dzonych w Polsce inwestycji. Można do nich zaliczyć m.in. brak kompensacji 
dochodu z przeniesienia składników majątków ze stratami powstałymi w wy-
niku prowadzonej działalności gospodarczej.

Kolejne regulacje związane z wprowadzaniem do polskiego porządku 
prawnego małych klauzul antyoptymalizacyjnych dotyczą wprowadzenia 
nowelizacji przepisów PIT i CIT w zakresie opodatkowania dochodów do-
tyczących wspierania inwestycji. Zdaniem prawodawcy, zmiany obejmujące 
przepisy UoWNI są wynikiem pozytywnej reakcji na potrzebę dostosowania 
dotychczas funkcjonujących zasad wspierania inwestycji w kontekście realiów 
społeczno-gospodarczych, a głównym celem jest zwiększenie możliwości 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do skorzystania ze zwolnień podat-
kowych241. Niemniej wskazana ustawa zmieniła poprzez treść rozdziału 6 za-
tytułowanego Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i końcowe, dotychczas 
obowiązujące zasady dotyczące zwolnień podatkowych. 

W art. 35 UoWNI ust. 1 lit. d dokonano zmiany art. 21 PIT (dotyczą-
cego zwolnień od podatku dochodowego) w zw. z ust.1 pkt 63a i 63b, które 
mówią o zwolnieniu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej pro-
wadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych lub w oparciu o decyzję 
dotyczącą wsparcia inwestycji. Zgodnie z dodanym ust. 5cc do art. 21 PIT, 
zapisów dotyczących zwolnień (pkt 63a i 63b) nie stosuje się, jeżeli:

-  osiągnięcie dochodów nastąpiło wyłącznie poprzez dokonanie czynności 
lub zawarcie umów, które miały doprowadzić do uzyskania zwolnienia 
od podatku; 

-  osiągnięte dochody powstały w wyniku czynności, które nie są 
rzeczywiste;

240 Stanowisko firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce do projektu  
z dnia 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw zgłoszone w ramach konsultacji publicznych w toku prac 
nad projektem ustawy [na:] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530095/125300
98/dokument358220.pdf (dostęp 31.12.2018).
241 Ł. Zalewski, W nowych…, op. cit., s. B4.
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-  osiągnięte dochody pozostawały w związku z zawartymi umowami lub 
dokonanymi czynnościami prawnymi, które poczyniono w celu unik-
nięcia opodatkowania lub uchylania się od opodatkowania.

Analogiczne zmiany dotyczą również regulacji CIT, gdzie w art. 17 ust. 
6c wskazano, że zapis dotyczący zwolnień z dochodów uzyskanych na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej lub w oparciu o decyzję o wspieraniu nowych 
inwestycji (ust. 1 pkt 34 i 34a), nie ma zastosowania, w sytuacji:

-  osiągania dochodów w wyniku umów lub czynności prawnych w celu 
uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego;

-  dokonania czynności, które nie mają charakteru rzeczywistego;
-  dokonania czynności, których celem było uniknięcie lub uchylanie się 

od opodatkowania.

Dodatkowo zgodnie z art. 21 ust. 5cd PIT oraz art. 17 ust. 6d CIT, po-
datnik traci prawo do zwolnienia podatkowego z chwilą dokonania pierwszej 
czynności o znamionach unikania lub uchylania się od opodatkowania. 

Konkludując omówione powyżej przykłady klauzuli generalnej i klauzul 
szczególnych przeciwko unikaniu opodatkowania, ustawodawca wprowadził 
do polskiego porządku prawnego:

-  zmiany w treści klauzuli generalnej, które ją umacniają, przyznając więcej 
możliwości w zakresie podejmowanych przez organy podatkowe czynno-
ści w związku z unikaniem lub uchylaniem się przed opodatkowaniem,

-  dodatkowe klauzule szczegółowe: obejmujące umowy o unikaniu opo-
datkowania, exit tax, konwencję MLI, przepisy PIT i CIT,

-  dodatkowe sankcje w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania 
podatkowego,

-  dodatkowe obowiązki obejmujące przekazywanie informacji o schema-
tach podatkowych.

Wprowadzone zmiany mają zapewne jeden cel, przymuszenie podatnika 
do działań, które są zgodne z oczekiwaniami organów podatkowych. Nie-
mniej ustawodawca, poprzez brak precyzji w regulacjach wzmacniających  
w szczególności klauzulę generalną, zrodził więcej wątpliwości interpretacyj-
nych w zakresie stosowanych rozwiązań podatkowych. Dodatkowo warto 
zwrócić uwagę, że działanie ustawodawcy doprowadziło do sytuacji, w której 
to klauzule szczegółowe będą miały szersze zastosowanie niż klauzula generalna. 
Wynika to z faktu, że do uruchomienia postępowania z zastosowaniem klauzu-
li generalnej, wymagane jest działanie szefa KAS, zaś klauzule szczegółowe nie 
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wymagają takiego zaangażowania. Co więcej, treść małych klauzul jest często 
powieleniem treści klauzuli generalnej, bowiem odnosi się do działań sztucz-
nych lub działań niemających charakteru rzeczywistego (choć i samo rozróż-
nienie tych działań budzi wątpliwości, bo wydają się być analogiczne). Tym 
samym należy dojść do wniosku, że treściowo klauzule właściwie się dublują  
i powielają w sposób bardziej szczegółowy zapis klauzuli generalnej. 

Warto powtórzyć za J. Glumińską-Pawlic, że z trudem należy szukać 
głębszego sensu wprowadzania kolejnych klauzul o unikaniu opodatkowa-
nia. W obecnym stanie prawnym podatnicy tracą pewność stosowania prawa  
w praktyce, bowiem właściwe każde ich działanie może zostać zakwestiono-
wane przez organy podatkowe. Jedynym słusznym argumentem, dla którego 
wprowadzane są powyższe zmiany, wydaje się być forma podejmowanych 
działań prewencyjnych i wzbudzanie strachu i niepokoju wśród przedsię-
biorców, które mogą wywołać więcej negatywnych efektów, aniżeli działania 
optymalizacyjne, bowiem wpłynie to zapewne na zmniejszenie liczby prowa-
dzonych inwestycji krajowych i zagranicznych przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą242. Poprzez wprowadzanie wielości regulacji ma-
jących na celu ochronę systemu podatkowego, Polska stanie się państwem  
o nadmiernie rozbudowanym i nieprzyjaznym z punktu widzenia inwestorów, 
miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

Do przepisów OrdPod z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy noweli-
zacji243 dodano rozdział 6a zatytułowany Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, 
który obejmuje art. 58a-58e. Dzięki wprowadzonym zmianom, organy po-
datkowe mają możliwość wymierzenia dodatkowej sankcji, jeżeli dojdą do 
przekonania, że podatnik unikał opodatkowania, nie stosował środków, które 
ograniczają umowne korzyści podatkowe czy też naruszają zasady cen ryn-
kowych przy stosowaniu przepisów cen transferowych, a także jeżeli doszło 
do zaniżenia dochodu do opodatkowania lub zawyżenia straty podatkowej.  
Do 31 grudnia 2018 roku podatnikowi, wobec którego zastosowano klau-
zulę generalną, przepadała wyłącznie uzyskana korzyść podatkowa i był zo-
bowiązany do zapłaty odsetek podatkowych (wynoszących 8%). Zgodnie  

242 J. Glumińska-Pawlic, Mnożenie…, op. cit., s. C2.
243 Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).
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z aktualnym stanem prawnym, podatnikowi zostanie wymierzona sankcja, 
która może wynosić do 120 % uzyskanej korzyści podatkowej244.

Na mocy art. 58a OrdPod, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowią-
zanie podatkowe, jeżeli wyda decyzję z zastosowaniem: 

-  przepisów klauzuli generalnej - art.119a §1 (klauzula generalna) lub 
art.119a § 7 (dokonanie korekty deklaracji przez stronę, która w całości 
uwzględnia ocenę prawną organu podatkowego związaną z unikaniem 
opodatkowania),

-  środków ograniczających umowne korzyści,
-  art. 24 ust. 19 i 20 PIT,
-  art. 12 ust. 13 i 14 oraz art. 22c CIT,
-  art. 30 § 1, gdy oświadczenie z art. 41 ust. 15 lub 21 PIT, lub oświadczenie 

z art. 26 ust. 7a lub 7g CIT, nie było zgodne z prawdą, płatnik nie do-
konał wymaganej weryfikacji lub podjęta przez płatnika weryfikacja nie 
była adekwatna do charakteru i skali działalności płatnika.

Definicja środków ograniczających umowne korzyści została sformuło-
wana w art. 3 pkt 19 OrdPod. Należy przez nie rozumieć postanowienia raty-
fikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opo-
datkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów 
międzynarodowych, które dotyczą problematyki podatkowej i innych środ-
ków ograniczających lub odmawiających korzyści wynikających z tych umów.

Wyjaśnienia wymaga treść przywołanych powyżej przepisów PIT  
i CIT, które stanowią szczegółowe, dodatkowe klauzule przeciwko unikaniu 
opodatkowania. 

Zgodnie z art. 24 ust. 19 PIT nie mają zastosowania przepisy art. 24 ust. 
8a oraz art. 21 ust. 1 pkt 109 PIT w sytuacji, kiedy głównym czy też jednym 
z głównych celów wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężne-
go jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Zaś według art. 24 
ust. 20 PIT jeżeli transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego lub wymiany 
udziałów nie potwierdzają uzasadnione przyczyny ekonomiczne, dla celów 
art. 24 ust. 19 PIT przyjmuje się, że głównym lub jednym z głównych celów 
tych czynności jest działanie polegające na uniknięciu lub uchylaniu się od 
opodatkowania.

Podsumowując wyłączenia dotyczące małych klauzul PIT przewidu-
ją opodatkowanie czynności związanych z wymianą udziałów, wnoszeniem 

244 Ł. Zalewski, Po co…, op. cit., s. C2.
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aportów czy też podziałów spółek, o ile te działania nie mają uzasadnienia 
ekonomicznego, a więc należy domniemać, że ich celem jest uniknięcie po-
datku lub uchylanie się od opodatkowania

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe przewidują również przepisy CIT, 
jeżeli decyzja zostanie wydana z zastosowaniem art. 12 ust. 13 i 14 oraz art. 
22c ustawy. Wskazane przepisy włączają do opodatkowania przychody, które 
z zasady nie są zaliczane do przychodów podlegających opodatkowaniu, jeżeli 
uzyskano je w wyniku działań, których głównym celem (połączenia, podziału 
spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego) było unik-
nięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Dodatkowo należy domniemać, 
że jeżeli wskazane działania nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przy-
czyn ekonomicznych, na potrzeby opodatkowania wskazanych przychodów, 
przyjmuje się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest 
uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

Ostatnią z przewidzianych w art. 58a OrdPod sytuacją, w której organ 
podatkowy może nałożyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe, jest odpo-
wiedzialność płatnika za niewykonanie obowiązków związanych z właściwym 
obliczeniem i pobraniem podatku, a także wpłaceniem go we właściwym ter-
minie organowi podatkowemu. Jeżeli złożone przez płatnika oświadczenia 
nie były zgodne z prawdą, a płatnik nie dokonał właściwej weryfikacji tych 
oświadczeń bądź ich ocena nie była adekwatna w stosunku do prowadzonej 
działalności przez płatnika, organ podatkowy ma prawo ustalić dodatkowe 
zobowiązanie podatkowe. 

Dodatkowo zgodnie z art. 58a OrdPod § 3 organ podatkowy ma możli-
wość odstąpienia od ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeże-
li dojdzie w toku postępowania do przekonania, że podatnik w czasie dokona-
nia czynności, pozostawał w błędnym, ale i usprawiedliwionym przekonaniu  
o słuszności jego działania, zgodnego z celem ustawy podatkowej. Prawodaw-
ca w art. 58a OrdPod § 4 wskazuje na przykłady działania, które można uznać 
za dobrą wiarę podatnika, zaliczając do nich m.in. brak prowadzenia działal-
ności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę, 
bowiem te przesłanki wskazują na to, że podatnik nie korzystał z profesjonal-
nych porad w zakresie uzyskania korzyści podatkowych. 

Wskazany zapis dotyczący odstąpienia od ustalenia dodatkowego zobo-
wiązania podatkowego wydaje się niezwykle powierzchowny i niedbały, bo-
wiem trudno rozgraniczać czynności podatników związane z uzyskanymi ko-
rzyściami podatkowymi, na te które wynikają z otrzymanej pomocy prawnej 
i te z niej niewynikające. W dzisiejszych czasach rynek usług prawnych jest 
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niezwykle szeroki, a swoim zakresem obejmuje również usługi świadczone 
on-line. To wpływa na redukcję kosztów przeznaczonych na obsługę praw-
ną (nie oceniając jej jakości). Niemniej należy wskazać, że kryterium kosztu 
obsługi prawnej nie jest właściwą przesłanką, która winna być kluczowym 
czynnikiem decyzyjnym organu podatkowego.

Sposób określenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego 
został wskazany w art. 58b OrdPod, a przedstawia go tabela nr 1. 

Tabela 1. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego

Podstawa 
prawna

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego
Możliwość  
odstąpienia

art. 119a  
§ 1 lub 7

10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej  
i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania 
w zakresie wynikającym z tej decyzji, jeżeli dotyczy podatku CIT  
lub PIT, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania

TAK

art. 119a 
§ 1 lub 7

40% kwoty korzyści podatkowej w zakresie wynikającym z tej decy-
zji, jeżeli dotyczy innych podatków niż § 1 TAK

środki 
ograniczające 

umowne 
korzyści

10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej  
i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania 
w zakresie wynikającym z tej decyzji, jeżeli dotyczy podatku CIT lub 
PIT, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania

TAK

art. 24  
ust. 19 i 20 PIT

10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej  
i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania 
w zakresie wynikającym z tej decyzji, jeżeli dotyczy podatku CIT lub 
PIT, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania

TAK

art. 12  
ust. 13 i 14  

oraz 22c CIT

10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej  
i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania 
w zakresie wynikającym z tej decyzji, jeżeli dotyczy podatku CIT lub 
PIT, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania

TAK

przepisy  
o cenach trans-
ferowych CIT 

i PIT

10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej  
i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania 
w zakresie wynikającym z tej decyzji, jeżeli dotyczy podatku CIT lub 
PIT, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania

NIE

art. 30  
§ 1 OrdPod

dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustala się jako 10% podstawy 
opodatkowania należności, w stosunku do której płatnik zastosował 
niższą stawkę podatku lub nie pobrał podatku

NIE

Źródło: opracowanie własne. 

Ustawodawca przewidział stosowanie podwyższonych (podwojonych 
lub potrojonych) stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego w tre-
ści art. 58c OrdPod, w zależności od zaistnienia określonych sytuacji, które 
przedstawia rysunek nr 2. 
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Rysunek 2. Podwojenie albo potrojenie stawek

Źródło: opracowanie własne. 

Wyznacznikiem wskazującym na zastosowanie podwyższonych stawek 
dodatkowego zobowiązania podatkowego jest wartość zobowiązania podat-
kowego przekraczająca kwotę 15 000 000 zł, a także brak upływu 10 lat od 
doręczenia decyzji oraz braki w zakresie dokumentacji cen transferowych.  
O ile wszystkie trzy przesłanki zostaną spełnione łącznie, organ ma prawo do 
zastosowania potrojenia stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Z kolei art. 58d OrdPod daje możliwość obniżenia stawek dodatkowego 
zobowiązania podatkowego o połowę w przypadku wydania decyzji na mocy 
art. 119a § 7, w związku z cofnięciem skutków unikania opodatkowania na 
mocy art. 81b § 1a OrdPod, a więc w sytuacji złożenia korekty deklaracji, 
która cofa skutki unikania opodatkowania. 

Należy zwrócić uwagę na treść art. 58e OrdPod, który wyłącza stoso-
wanie dodatkowego zobowiązania podatkowego względem osób fizycznych, 
które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe 
bądź przestępstwo skarbowe. Takim zapisem, ustawodawca daje osobom  
fizycznym możliwość skorzystania z dobrodziejstwa instytucji czynnego żalu, 
ujętej w art. 16 § 1 KKS, który wskazuje, że nie podlega karze za przestęp-
stwo skarbowe lub wykroczenie skarbowa sprawca czynu zabronionego, który 
dokonał samodenuncjacji, tj. po jego popełnieniu zawiadomił odpowiednie 
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organy, jednocześnie ujawniając istotne okoliczności swoich działań, a w szcze-
gólności osoby współdziałające przy jego popełnieniu. Z tych względów wartym 
uwagi pozostaje fakt, że osoba fizyczna będzie miała prawo wyboru:

-  w postaci możliwości skorzystania z instytucji czynnego żalu i tym sa-
mym wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej, jednocześnie da-
jąc możliwość do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego 
organom podatkowym,

-  w postaci wyłączenia możliwości ustalenia dodatkowego zobowiązania 
podatkowego i rezygnacji z możliwości skorzystania z instytucji czynne-
go żalu, niemniej umożliwiając organom podatkowym podjęcie czynno-
ści w zakresie poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podsumowując, ustawodawca daje osobom fizycznym prawo wyboru 
pomiędzy możliwością złożenia czynnego żalu i wyłączenia odpowiedzialno-
ści karnoskarbowej, przy jednoczesnym obowiązku poniesienia dodatkowego 
zobowiązania podatkowego, lub świadomą rezygnacją z możliwości złożenia 
czynnego żalu, co w efekcie będzie związane z poniesieniem odpowiedzialno-
ści karnoskarbowej, lecz wyłączy możliwość naliczenia dodatkowego zobowią-
zania podatkowego. 
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OPTYMALIZACJA PODATKOWA  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARCZYM 

ŚWIADCZĄCYM – BADANIA EMPIRYCZNE 

INSTRUMENTY OPTYMALIZACYJNE  
STOSOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

W polskim systemie podatkowym przedsiębiorca podejmujący się pro-
wadzenia działalności gospodarczej ma możliwość dokonania wyboru for-
my opodatkowania jego firmy, która jest ściśle związana z wyborem formy 
prawnej jej prowadzenia. wpływa ona m.in. na rodzaj opodatkowania, od-
powiedzialność za zobowiązania, formę prowadzenia ewidencji księgowej, 
a także formą reprezentacji czy też kapitałem, niezbędnym do jej założenia. 
Najważniejszą kwestią pozostaje możliwość wyboru formy opodatkowania, 
która sama w sobie stanowi instrument optymalizacyjny. Z tego względu na 
potrzeby wykazania związku wyboru formy opodatkowania jako formy opty-
malizacji podatkowej, zostaną omówione w pierwszej kolejności, formy pro-
wadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 

Najprostszą z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 
jest indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne.  
Ta forma organizacyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych, a jej rejestracja 
odbywa się w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej i nie wymaga 
wkładów kapitałowych. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe  
w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Osoba fizyczna w chwili re-
jestracji działalności w urzędzie miasta lub gminy ma prawo wyboru formy 
opodatkowania oraz formy prowadzonej ewidencji finansowo – księgowej.  
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Do wyboru pozostają cztery możliwości rozliczeń:

- karta podatkowa (jedynie do końca 2021 r. jako forma opodatkowania 
dla nowych przedsiębiorców),

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów lub pełne księgi rachunko-

we – zasady ogólne,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów lub pełne księgi rachunko-

we – podatek liniowy.

Karta podatkowa, której możliwość zastosowania przewiduje art. 2 ust.1 
pkt 2 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
mają prawo do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej245. Treść art. 23 UoZR określa podmioty, które mają pra-
wo do prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej,  
do których należy m.in. działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa czy też 
w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu.

Ta forma opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospo-
darczej przychodów, charakteryzuje się brakiem prowadzenia ewidencji księ-
gowej i obowiązkiem zapłaty miesięcznej kwoty podatku, którą określa organ 
podatkowy, badając rodzaj i przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia 
oraz liczbę zatrudnionych pracowników. Załącznik nr 3 do UoZR zawiera 
pełny wykaz miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty 
podatkowej. Przykładowo dla wykonywania usług grawerskich w sytuacji,  
w której przedsiębiorstwo nie zatrudnia pracowników, w miejscowości o licz-
bie mieszkańców do 5 000, wysokość podatku wynosi 394 zł, zaś w miej-
scowości o liczbie mieszkańców pomiędzy 5 000 a 50 000 442 zł, natomiast  
w miejscowościach o liczbie mieszkańców przekraczających 50 000, wysokość 
podatku wynosi 503 zł, z kolei w sytuacji, w które przedsiębiorca zatrud-
ni jednego pracownika, wysokość podatku wynosi odpowiednio: 733, 838, 
947. Osoby wybierające tę formę opodatkowania działalności gospodarczej 
nie składają również żadnych zeznań podatkowych. Jedynym obowiązkiem 
jest zapłata podatku w terminie do siódmego dnia następnego miesiąca,  
za miesiąc poprzedni, zaś za miesiąc grudzień do 28 grudnia. Dodatkowo war-
tość podatku może zostać obniżona o kwotę zapłaconego ubezpieczenia zdro-
wotnego (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składek) i w tym zakresie 

245 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1993), dalej UoZR.
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na podatniku ciąży obowiązek złożenia deklaracji PIT- 16 A w terminie  
do 31 stycznia następnego roku podatkowego za rok poprzedni, która zawie-
ra informacje o wysokości zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Takie rozwiązanie funkcjonowało do końca 2021 r., przed wpro-
wadzeniem przez ustawodawcę zmian legislacyjnych nazwanych „Polskim 
Ładem”246, które doprowadziły do braku możliwości wyboru tej formy opo-
datkowania dla nowozakładanych przedsiębiorstw, a jedynie kontynuację tej 
formy dla firm, które z niej korzystały w roku 2021, przy czym kluczową zmia-
ną jest brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej w wymiarze  
7,75% od podatku.247

Drugą z form prowadzenia rozliczeń podatkowych w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 jest ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych podlegają uzyskane przychody (art. 6 UoZR). Ta forma 
opodatkowania wyklucza możliwość rozliczenia ponoszonych kosztów, zaś na 
podatniku ciąży obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej,  
z której wynika wysokość uzyskanego przychodu. Ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych określany jest procentowo i wynosi odpowiednio od 2% 
do 17%, w zależności od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. 
Należy wskazać, że w myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 UoZR, możliwość wyboru 
tej formy opodatkowania ograniczona jest wysokością uzyskanego przycho-
du, bowiem dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w latach 
poprzednich, limit wynosi 2 000 000 EUR (w przypadku spółki sumy przy-
chodów wspólników spółki). Wskazany limit nie obejmuje podatników, któ-
rzy rozpoczęli w bieżącym roku prowadzenie działalności gospodarczej i nie 
korzystają z rozliczenia w formie karty podatkowej. Ustawodawca przewidział  
w art. 8 UoZR wyłączenia możliwości opodatkowania prowadzenia działal-
ności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 
Dotyczy to sytuacji, w których podatnik:

- opłaca podatek w formie karty podatkowej, 
- korzysta z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego, 
- osiąga przychody z tytułu prowadzenia m.in. aptek, kupna i sprze-

daży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami  

246 Szerzej: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), dalej Polski Ład; https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-

-przepisow-podatkowych-polskiego-ladu-w-konsultacjach (dostęp: 20.12.2021).
247 Ibidem.
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i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
- wytwarza wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (zgodnie z ure-

gulowaniami innych ustaw), z wyłączeniem wytwarzania energii elek-
trycznej z odnawialnych źródeł energii,

- podejmuje działalność w roku podatkowym po dokonaniu zmiany pro-
wadzenia działalności, która była wykonywana samodzielnie, na prowa-
dzoną w formie spółki z małżonkiem lub była prowadzona w formie 
spółki z małżonkiem, a po zmianie będzie prowadzona samodzielnie,  
a także w sytuacji, kiedy działalność była prowadzona przez niego z mał-
żonków, a po zmianie ma być wykonywana samodzielnie przez drugiego 
z małżonków, jeżeli wcześniej opłacali podatek dochodowy na zasadach 
ogólnych,

- świadczenia usług lub sprzedaży towarów na rzecz byłego lub obecnego 
pracodawcy w roku bieżącym lub poprzedzającym dany rok podatkowy.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą za formę opodatkowania 
uzyskanych dochodów może wybrać zasady ogólne lub podatek liniowy, nie-
mniej taki wybór formy opodatkowania generuje obowiązek prowadzenia po-
datkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja polega na uproszczonym 
zapisie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów oraz wyliczeniu po-
datku dochodowego. Opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach 
ogólnych reguluje art. 27 PIT, który wskazuje, że podatek dochodowy na za-
sadach ogólnych pobiera się według skali, do kwoty 120 000,00 zł – 12% oraz 
32% od nadwyżki powyżej 120 000,00 zł (pomniejszając w obu przypadkach 
wyliczony podatek o kwotę go zmniejszająca). Dodatkowo w przypadku wy-
boru formy rozliczenia na zasadach ogólnych, podatnikowi przysługuje prawo 
do skorzystania z możliwości rozliczenia swoich przychodów wraz z małżon-
kiem oraz zastosowania ulg podatkowych (m.in. ulgi prorodzinnej oraz ulgi 
internetowej). Natomiast wybór opodatkowania dochodów podatkiem linio-
wym zgodnie z art. 30c PIT skutkuje zastosowaniem 19% stawki podatku 
bez względu na wysokość uzyskanych dochodów w danym roku podatkowym.  
W tej sytuacji podatnik nie ma prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem 
ani skorzystania z istniejących ulg podatkowych. 

Wybór formy opodatkowania wpływa na wysokość powstałego zobowią-
zania publicznoprawnego i stanowi element planowania podatkowego jeszcze 
na etapie, w którym podatnik dopiero zamierza rozpocząć prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Dla weryfikacji tak postawionego założenia, posłuży 
poniższy przykład empiryczny.
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Przykład 1. 

Zakładając, że osoba fizyczna, która planuje rozpoczęcie działalności 
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług przewozu osób – usług taxi 
we Wrocławiu, będzie osiągała średni miesięczny przychód w wysokości 
10 000,00 zł. Planowane miesięczne koszty wynoszą 3200,00 zł, odpowiednio:

- amortyzacja samochodu: 300,00 zł,
- paliwo: 2000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 100,00 zł,
- parking strzeżony: 100,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu: 700,00 zł.

Wariant 1 – karta podatkowa

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada  
2021 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykony-
wać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń 
dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów 
i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r., świadczenie usług taksówkowych  
w zakresie przewozu osób wynosi 286,00 zł (w miejscowości o liczbie miesz-
kańców powyżej 500 000)248. W skali roku łączna kwota podatku wyniesie  
3 432,00 zł. 

Wariant 2 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych usług taksówkowych, zgod-
nie z art. 12 ust.1 pkt 3b UoZR wynosi 8,5% przychodów z działalności 
usługowej. W zaprezentowanym przykładzie planowane przychody z tytułu 
przewozu osób wyniosą 10 000,00 zł. Z tego względu wysokość podatku wy-
niesie 850,00 zł. W skali roku łączna wartość podatku podlegającego wpłacie 
wyniesie 10 200,00 zł. 

Wariant 3 – zasady ogólne

Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, który stanowi różnicę pomię-
dzy uzyskanym przychodem, a poniesionymi kosztami uzyskania przychodu. 

248 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stawek karty po-
datkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług,  
z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów probosz-
czów i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r., Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypo-
spolitej Polski, Warszawa 30.11.2021 r., poz. 1094. 
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Planowany dochód wyniesie 6 800,00 zł i będzie stanowił podstawę opodat-
kowania stawką 12% podatku. Kwota podatku (w uproszczeniu) wyniesie  
w skali rocznej 6192,00 zł, zaś 516,00 zł. Zgodnie z art. 27 ust. 1a PIT, kwota 
zmniejszająca podatek jest zależna od uzyskanego dochodu (kwota wolna od 
podatku w 2022 r. wynosi 30 000,00 zł). . W efekcie wysokość podatku do-
chodowego za rok podatkowy wyniesie 6192,00 zł. 

Wariant 4 – podatek liniowy

Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, który stanowi różnicę pomię-
dzy uzyskanym przychodem, a poniesionymi kosztami uzyskania przychodu. 
Planowany dochód wyniesie 6 800,00 zł i będzie stanowił podstawę opodat-
kowania stawką 19% podatku. Kwota podatku (w uproszczeniu) wyniesie 
1292,00 zł miesięcznie. W skali roku, uzyskany dochód będący podstawą do 
opodatkowania wyniesie 81 600,00 zł. Podatek dochodowy za cały rok podat-
kowy wyniesie 15 504,00 zł. 

Na podstawie zaprezentowanych wariantów wyboru formy opodatkowa-
nia należy wywnioskować, że przy założeniu planowanego dochodu na pozio-
mie 6 800,00 zł, najkorzystniejszą z form opodatkowania jest karta podatko-
wa i w dalszej kolejności zasady ogólne. 

 
Przykład 2. 

Zakładając, że osoba fizyczna, która planuje rozpoczęcie działalności 
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług przewozu osób – usług taxi 
we Wrocławiu, będzie osiągała średni miesięczny przychód w wysokości 
20 000,00 zł. Planowane miesięczne koszty wynoszą 3200,00 zł, odpowiednio:

- amortyzacja samochodu: 300,00 zł,
- paliwo: 2000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 100,00 zł,
- parking strzeżony: 100,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu: 700,00 zł.

Wariant 1 – karta podatkowa

Wysokość zobowiązania podatkowego pozostanie bez zmian w stosunku 
do przykładu 1. 
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Wariant 2 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przykładzie planowane przychody z tytułu przewozu osób wyniosą 
20 000,00 zł. Z tego względu wysokość podatku w skali miesiąca wyniesie 
1700,00 zł, rocznie 20 400,00 zł.

Wariant 3 – zasady ogólne

We wskazanym przykładzie miesięczny dochód podlegający opodatkowa-
niu wyniesie 16 800,00 zł, w skali roku będzie to kwota 201 600,00 zł. Kwota 
podatku (w uproszczeniu) wyniesie za cały rok podatkowy 30 912,00 zł.

Wariant 4 – podatek liniowy

Opodatkowaniu będzie podlegał dochód w wysokości 16 800,00 zł mie-
sięcznie oraz 201 600,00 zł w skali roku. Miesięczna zaliczka na podatek do-
chodowy (w uproszczeniu) wyniesie 3192,00 zł, zaś w skali roku 38 304,00 zł. 

Konkludując należy wskazać, że przy założeniu planowanego dochodu 
na poziomie 16 800,00 zł, najkorzystniejszą z form opodatkowania jest karta 
podatkowa i w dalszej kolejności ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
Natomiast przy wskazanej w przykładzie wysokości dochodu zostaje przekro-
czony próg podatkowy 12%, co oznacza, że w sytuacji, w której podatnik wybie-
rze ewidencję przychodów i kosztów w formie podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, to decyzja o rozliczeniu dochodów podatkiem liniowym będzie 
korzystniejsza, aniżeli wybór rozliczenia na zasadach ogólnych. Dodatkowo 
należy wskazać, że przy wyborze formy opodatkowania należy brać pod uwagę 
również obciążenia względem ZUS, w tym przede wszystkim kwestie dotyczą-
ce zapłaty obowiązkowej składki zdrowotnej, która od 1 stycznia 2022 r. jest 
uzależniona od dochodu w przypadku wyboru za formę opodatkowania zasad 
ogólnych (9%), podatku liniowego (4,9%), w przypadku ryczałtu określone 
są kwotowo w zależności od progu przychodów (60 000,00 zł, 300 000 zł),  
a w przypadku karty podatkowej jest to kwota stała w roku 2022 i wynosi 
270,90 zł miesięcznie. Przy czym należy pamiętać, że składka zdrowotna nie 
podlega odliczeniu od podatku, co przesądza właściwie o tym, że stanowi swo-
jego rodzaju podatek sam w sobie, pobierany pod postacią składki na ubezpie-
czenie zdrowotne. Niemniej analiza obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych nie jest przedmiotem niniejszej pracy. 

Powyżej zaprezentowano możliwości wyboru form opodatkowania  
i ewidencji księgowej osób fizycznych prowadzących jednoosobową  
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działalność gospodarczą. Dla dopełnienia analizy optymalizacji podatko-
wej w aspekcie wyboru formy opodatkowania niezbędna pozostaje kwestia 
opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek.  
W myśl art. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, do 
spółek handlowych zalicza się, odpowiednio: spółkę jawną, spółkę partnerską, 
spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną249. Zasadniczą różnicą opodatkowa-
nia dochodów spółek handlowych, w stosunku do działalności gospodarczej 
osób fizycznych, pozostaje kwestia podwójnego opodatkowania dochodów 
osób prawnych oraz spółek kapitałowych w organizacji, a także spółek ko-
mandytowo-akcyjnych. Na mocy art. 1 ust. 1-3 CIT, dochody powyższych 
podmiotów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
prawnych. Zgodnie z art. 19 CIT stawka podatku dochodowego wynosi 19% 
lub 9% (jeżeli przychody w roku podatkowym nie przekroczyły wysokości  
2 00 000,00 EUR w przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP z dnia 
ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy danego roku podatkowego. Z tego 
względu wskazane podmioty będą zobligowane do zapłaty miesięcznej zalicz-
ki na podatek dochodowy od osób prawnych, zaś w przypadku wykazania 
zysku na koniec roku obrotowego i decyzji wspólników/akcjonariuszy o jego 
podziale, podmioty te będą płaciły również podatek z tytułu wypłaconych 
dywidend. Zgodnie z art. 22 CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych 
przychodów z dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi 
19% uzyskanego przychodu i pomniejsza uzyskany przychód. Z tych wzglę-
dów opodatkowanie przychodów na mocy przepisów CIT podlega podwój-
nemu opodatkowaniu, w pierwszej fazie jako miesięczna zaliczka na podatek 
dochodowy, w drugiej fazie, jako podatek z dywidendy. 

Przykład 3. 

Zakładając, że dwie osoby fizyczne, które planują rozpoczęcie działalności 
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług przewozu osób – usług taxi we 
Wrocławiu, będą osiągały średni miesięczny przychód w wysokości 40 000,00 
zł. Planowane miesięczne koszty wynoszą 6 400,00 zł, odpowiednio:

- amortyzacja samochodu: 600,00 zł,
- paliwo: 4 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 200,00 zł,

249 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 
1467), dalej KSH.
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- parking strzeżony: 200,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu: 1 400,00 zł.

 
Wariant 1 – spółka jawna – podatek liniowy

Wspólnicy podjęli decyzję o założeniu spółki jawnej. Formą ewidencji 
księgowej będzie podatkowa księga przychodów i rozchodów, zaś formą opo-
datkowania – podatek liniowy. Miesięczny dochód w spółce jawnej wynosi 
33 600,00 zł, rocznie 403 200,00 zł. Wspólnicy posiadają udział w zyskach  
i stratach w równej wysokości po 50%. Każdy z nich wykaże dochód do opo-
datkowania w wysokości 201 600,00 zł. Podatek należny do zapłaty przez 
każdego ze wspólników wyniesie 38 304,00 zł. Łącznie 76 608,00 zł. 

Wariant 2 – spółka jawna – zasady ogólne

Wspólnicy podjęli decyzję o założeniu spółki jawnej. Formą ewidencji 
księgowej będzie podatkowa księga przychodów i rozchodów, zaś formą opo-
datkowania – podatek na zasadach ogólnych. Miesięczny dochód w spółce 
jawnej wynosi 33 600,00 zł, rocznie 403 200,00 zł. Wspólnicy posiadają 
udział w zyskach i stratach w równej wysokości po 50%. Każdy z nich wy-
każe dochód do opodatkowania w wysokości 201 600,00 zł. Podatek należ-
ny do zapłaty przez każdego ze wspólników wyniesie 30912,00 zł. Łącznie  
61 824,00 zł. 

Wariant 3 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podatek CIT 19%

Wspólnicy podjęli decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Formą ewidencji księgowej będą pełne księgi rachunkowe. Dochody 
spółki kapitałowej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób prawnych (CIT). Stawka podatkowa – 19%. We wskazanym przy-
kładzie miesięczny dochód podlegający opodatkowaniu wyniesie 33 600,00 zł 
rocznie 403 200,00 zł. Kwota zaliczki na podatek CIT wyniesie 6 384,00 zł 
miesięcznie, łącznie 76 608,00 zł. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawoz-
dania finansowego, wspólnicy podejmą uchwałę o wypłacie wykazanego zy-
sku według posiadanych udziałów. Kwota 326 592,00 zł będzie podlegała 
wypłacie (w kwocie 163 296,00 zł dla każdego wspólnika), niemniej zosta-
nie z niej potrącony podatek z tytułu wypłaconych dywidend w wysokości  
19 %. Kwota do wypłaty dla każdego wspólnika wyniesie 137 224,00 zł. 
Kwota podatku: 26 072,00 zł za każdego wspólnika. Łączne zobowiązanie  
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podatkowe z tytułu uzyskanych dochodów spółki wyniesie 128 752,00 zł  
(w tym 52 144,00 zł z tytułu wypłaty dywidendy). 

Wariant 4 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podatek CIT 9%

Wspólnicy podjęli decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Formą ewidencji księgowej będą pełne księgi rachunkowe.  
Dochody spółki kapitałowej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób prawnych (CIT). Stawka podatkowa – 9%. We wska-
zanym przykładzie miesięczny dochód podlegający opodatkowaniu wyniesie  
33 600,00 zł, rocznie 403 200,00 zł. Kwota zaliczki na podatek CIT wyniesie 
3024,00 zł miesięcznie, łącznie 36 288,00 zł. Po sporządzeniu i zatwierdze-
niu sprawozdania finansowego, wspólnicy podejmą uchwałę o wypłacie wy-
kazanego zysku według posiadanych udziałów. Kwota 366 912,00 zł będzie 
podlegała wypłacie w proporcji do posiadanych udziałów dla każdego wspól-
nika, niemniej zostanie z niej potrącony podatek z tytułu wypłaconych dywi-
dend w wysokości 19 %. Kwota do wypłaty dla każdego wspólnika wyniesie  
154 165,00 zł. Kwota podatku: 29291,00 zł za każdego wspólnika. Łączne 
zobowiązanie podatkowe z tytułu uzyskanych dochodów spółki wyniesie  
94 870,00 zł (w tym z tytułu wypłaconej dywidendy 58 582,00 zł). 

Konkludując należy wskazać, że przy założeniu planowanego dochodu 
na poziomie 33 600,00 zł miesięcznie, najkorzystniejszym wariantem opodat-
kowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki 
kapitałowej, jest opodatkowanie podatkiem CIT 9%, niemniej ta możliwość 
dotyczy tylko podatników, którzy spełniają ustawowe przesłanki do skorzysta-
nia ze wskazanej preferencji. W innym przypadku zdecydowanie korzystniej-
szym wyborem będzie prowadzenie spółki osobowej, niż spółki kapitałowej, 
której dochody podlegają opodatkowaniu 19% CIT oraz 19% podatkowi  
z tytułu wypłaconej dywidendy. Osoby planujące założenie działalności go-
spodarczej winny w pierwszej kolejności oszacować ryzyko jej prowadzenia 
i dokonać kalkulacji oszczędności podatkowych, bowiem nie zawsze zmniej-
szenie zobowiązania podatkowego będzie wprost proporcjonalne do ponoszo-
nego ryzyka odpowiedzialności materialnej za przyszłe zobowiązania z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Reasumując należy podkreślić, że forma prowadzenia działalności go-
spodarczej jak i wybór opodatkowania stanowi element optymalizacji po-
datkowej już przed rozpoczęciem jej prowadzenia i odgrywa istotny składnik 
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planowania podatkowego, który niewątpliwie odgrywa kluczową rolę w zakre-
sie należnych zobowiązań publicznoprawnych z tytułu podatku dochodowego. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie osoby 
prawnej mają możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych wynikających  
z wypłaty zysku i obciążenia podatkiem z tytułu dywidendy, poprzez moż-
liwość obniżenia kapitału spółki poprzez umorzenie udziałów. W sytuacji,  
w której dochodzi do obniżenia kapitału spółki, a umorzony udział ma war-
tość równą lub niższą wartości początkowej, po stronie udziałowców nie po-
wstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Ten mechanizm wykorzysty-
wany jest w szczególności w jednostkach, które zamierzają zakończyć swoją 
działalność gospodarczą. Z tego względu należy przyjąć, że obniżenie kapitału 
zakładowego poprzez umorzenie udziałów stanowi przesłankę do przeprowa-
dzenia likwidacji lub upadłości spółki, a jednocześnie skutecznie uniemożli-
wia dochodzenia roszczeń ze strony wierzycieli250.

Wartym uwagi pozostaje działanie przedsiębiorców polegające na po-
wtórnym ujęciu w kosztach uzyskania przychodu zakupu tego samego środka 
trwałego, w pierwszej kolejności za gotówkę, zaś po okresie amortyzacji, jego 
sprzedaż i ujęcie kosztów leasingu w bieżących kosztach podatkowych. 

Innymi przykładami stosowania metod optymalizacji podatkowej będą 
przede wszystkim:

- zmiana roku podatkowego w celu przesunięcia uzyskanych przychodów 
i kosztów do kolejnego roku obrotowego,

- zmiana stawek amortyzacyjnych mająca na celu zmniejszenie lub prezen-
towanych kosztów, w zależności od zamiaru wykazania w sprawozdaniu 
finansowym straty lub zysku,

- wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (specjalne strefy 
ekonomiczne),

- kształtowanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwie (decyzja o powo-
łaniu prezesa zamiast zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wiąże 
się z brakiem podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym  
i zdrowotnemu),

- zarządzanie stratą podatkową,
- udzielanie pożyczek spółce przez jej udziałowców (powoduje brak opo-

datkowania podatkiem od czynności cywilno-prawnych),

250 M. Stanisławska, Reduction of the company’s capital by redemption of shares as a premise  
for declaration of bankruptcy or liquidation, legal and tax aspects in the context of Poland [w:] 
5th International Multidisciplanry Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, 
Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science Issue 1.6., s. 533, tłumaczenie własne.
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- sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (transakcja nie podlega 
VAT),

- leasing samochodów osobowych, zamiast ich zakup za gotówkę (umoż-
liwia skutecznie uniknięcie limitów związanych z amortyzacją samocho-
dów osobowych).

Należy podkreślić, że poza działaniami na gruncie podatku dochodo-
wego, podatnicy będący podatnikami czynnymi VAT dokonują szeregu 
transakcji mających na celu zmniejszyć zobowiązanie podatkowe VAT. Istotą  
i podstawową zasadą obowiązującą na gruncie VAT jest jego neutralność, 
polegająca na możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku na-
leżnego, bowiem ciężar tego podatku ponosi konsument. Na gruncie trans-
akcji pomiędzy przedsiębiorcami VAT jest z zasady podatkiem neutralnym. 
Niemniej istnieją sytuacje wyłączające zasadę ogólną. Dotyczą one zwolnień 
podmiotowych i przedmiotowych. Dla przykładu art. 113 UoVAT zwalnia 
od podatku sprzedaż dokonywaną przez drobnych przedsiębiorców do wyso-
kości 200 000,00 zł w danym roku podatkowym. Zwolnienie to nie obejmuje 
jednak osób świadczących usługi prawnicze czy doradztwa (z wyjątkiem do-
radztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin, chowem i hodowlą 
zwierząt oraz sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospo-
darstwa rolnego) oraz usługi jubilerskie. Z kolei art. 43 UoVat zawiera katalog 
zwolnień podmiotowych, do których zaliczono m.in. świadczenie usług przez 
techników dentystycznych, usługi medyczne, usługi pocztowe czy nauczanie 
języków obcych. 

Przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na podział prowadzo-
nej działalności gospodarczej na kilka mniejszych podmiotów, aby każdy  
z nich korzystał ze zwolnienia od podatku VAT ze względu na limit sprzeda-
ży. Dodatkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą często rozdzielają 
zakres prowadzonej działalności gospodarczej na odrębne podmioty. Przykła-
dowo usługi doradztwa podatkowego oraz działalność rachunkowo – księgo-
wa zostały sklasyfikowane pod numerem PKD 69.20.Z, przy czym podmioty 
świadczące usługi księgowe mają prawo do skorzystania ze zwolnienia pod-
miotowego, natomiast osoby świadczące usługi doradztwa podatkowego już  
z tego zwolnienia skorzystać nie mogą. 

Podatnicy VAT wykorzystują również fikcyjne schematy służące do 
wyłudzeń podatkowych. Działanie to polega na zaangażowaniu kilku pod-
miotów do transakcji, która nigdy nie miała miejsca, natomiast jej dokona-
nie potwierdzają wystawione dokumenty, tworząc tzw. karuzelę podatkową. 



99

OPTYMALIZACJA PODATKOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARCZYM ŚWIADCZĄCYM...

Wyłudzenie podatku odbywa się na kilku etapach, w których podmioty two-
rzą sztuczny łańcuch dostaw, przy jednoczesnym braku odprowadzenia podat-
ku należnego z tytułu sprzedaży towaru lub świadczenia usług przez pierwszy 
z podmiotów (który najczęściej następnie znika z rynku). Ostatni podmiot w 
łańcuchu pozostaje wciągnięty w cały proces nieświadomie, a o zwrot podatku 
naliczonego ponosi pełną odpowiedzialność za transakcję. W takiej sytuacji, 
nabywca towaru (choćby w dobrej wierze i mimo zapłaty pełnej ceny) nie 
ma prawa do odliczenia podatku lub otrzymania jego zwrotu, bowiem oko-
liczności transakcji wskazują na popełnienie oszustwa podatkowego. Z tych 
względów to na przedsiębiorcy ciąży pełna odpowiedzialność za proces we-
ryfikacji kontrahenta i dochowanie należytej staranności w zakresie zbadania 
warunków umowy251. 

Inną kwestią pozostaje sztuczne dzielenie transakcji i angażowanie pod-
miotów, które z przyczyn ekonomicznych nie powinny wcale uczestniczyć  
w danej transakcji gospodarczej. Na gruncie VAT przykładem takiego zacho-
wania podatników jest przede wszystkim pozorowanie krajowej dostawy to-
warów lub świadczenia usług na transakcję wewnątrzunijną w celu uniknięcia 
obowiązku podatkowego VAT. Podmiot krajowy, który dokonuje dostawy 
towaru dla innego podmiotu krajowego, dokonuje tej transakcji angażując 
trzeci podmiot (zagraniczny). Dzięki takiej operacji transakcja nie generuje 
podatku VAT, bowiem transakcje pomiędzy kontrahentami z krajów na-
leżących do UE korzystają z preferencyjnej stawki 0%. Pełniejszy przykład 
obrazujący takie działanie podatników został przedstawiony w dalszej części 
rozdziału.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA  
W KONTEKŚCIE POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO  
NA GRUNCIE PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

Badania empiryczne na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono  
w podmiocie gospodarczym, który oznaczono symbolem α. To jednostka 
gospodarcza wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako osoba prawna, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy. Istnieje od 
1993 roku. Spółka została zawarta na czas nieoznaczony, a wspólnicy mogą 
mieć większą liczbę udziałów. Wspólników jest dwóch. Każdy z nich posiada 

251 K. Radzikowski, Obrót towarowy pomiędzy państwami członkowskimi UE a unikanie i uchy-
lanie się od opodatkowania oraz wyłudzenia VAT (zarys problem) [w:] Międzynarodowe unikanie 
opodatkowania. Wybrane zagadnienia, D. Gajewski, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 274-275.
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udziały o wartości 60 000,00 zł, każdy udział o wartości 1000,00 zł. Orga-
nem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest zarząd, w którego skład 
wchodzi prezes zarządu, będący jednocześnie jednym z udziałowców. Spółka 
powołała również trzech prokurentów samoistnych. Przedmiotem działalno-
ści spółki jest przede wszystkim:

- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń prze-

mysłowych, statków i samolotów,
- naprawa i konserwacja maszyn.

Udziałowcy podjęli decyzję o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością z uwagi na ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej i wy-
sokie wartości zawieranych kontraktów. Mimo podwójnego opodatkowania 
przychodów, celem i priorytetem było oddzielenie majątku osobistego wspól-
ników od majątku spółki, a tym samym zmniejszenie ryzyka związanego z od-
powiedzialnością za przyszłe zobowiązania spółki. Przedsiębiorstwo zatrudnia 
przeciętnie 40 osób na podstawie umów o pracę i 5 osób w ramach umów 
cywilnoprawnych. Spółka przez wszystkie lata prowadzonej działalności go-
spodarczej dochowała obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowe-
go, które podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, a sporządzona opinia  
i sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego były każdora-
zowo pozytywne i nie zawierały żadnych zastrzeżeń ani uwag.

Dane finansowe przedsiębiorstwa za lata 2015 – 2018 zaprezentowane 
w bilanse zawiera tabela nr 3. Z kolei dane obejmujące poniesione przycho-
dy i koszty zaprezentowane w rachunku zysków i strat za lata 2015 – 2018 
zostały zaprezentowane w tabeli nr 4. Natomiast w tabeli nr 5 przedstawio-
no podstawowe wskaźniki ekonomiczne: wskaźniki rentowności, wskaźniki 
płynności finansowej oraz wskaźniki trwałości struktury finansowania za lata 
2015 – 2018.

Tabela 2. Uproszczony bilans za lata 2015 – 2018 [w zł]

2015 2016 2017 2018

Aktywa 61 910 196,19 42 029 495,35 43 687 127,89 45 047 085,51

Aktywa trwałe 4 254 326,52 4 122 277,54 5 005 616,93 12 371 487,87

Wartosci niematerialne  
i prawne 91 303,10 68 477,33 36 521,24 9 130,31

Rzeczowe aktywa trwałe 4 163 023,42 4 053 800,21 4 969 095,69 12 362 357,56

Środki trwałe 4 163 023,42 4 053 800,21 4 875 531,69 4 770 207,37

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
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2015 2016 2017 2018

Aktywa obrotowe 57 655 869,67 37 907 217,81 38 681 510,96 32 675 597,64

Zapasy 5844658,05 13752233,79 9548602,54 12972599,38

Należności 
krótkoterminowe 21 103 182,87 7 939 394,93 14 785 473,95 5 595 907,14

Inwestycje 
krótkoterminowe 30 677 932,22 16 186 685,87 14 260 555,49 14 069 913,18

Udzielone pożyczki 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 22 677 932,22 16 186 685,87 6 421 254,34 14 069 913,18

Pasywa 61 910 196,19 42 029 495,35 43 687 127,89 45 047 085,51

Kapitał (fundusz) własny 38 241 808,44 25 160 568,68 30 698 602,08 33 368 682,43

Kapitał podstawowy 69 500,00 69 500,00 69 500,00 69 500,00

Kapitał zapasowy 12 259 183,85 12 182 915,85 12 182 915,85 12 182 915,85

Zysk (strata) z lat ubiegłych -76 268,00 -8 081 239,76 -2 543 206,36

Zysk (strata) netto 11 686 154,36 -8 081 239,76 5 538 033,40 2 670 080,35

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania

23 668 387,75 16 868 926,67 12 988 525,81 11 678 403,08

Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania 
długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania 
krótkoterminowe 23 559 060,17 16 868 926,67 12 988 525,81 11 678 403,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki α.

Tabela 3. Uproszczony rachunek zysków i strat za lata 2015 – 2018 [w zł]

2015 2016 2017 2018

Przychody netto  
ze sprzedaży towarów

160 032 
145,46 55 289 067,86 86 628 085,28 72 630 039,47

Koszty działalności 
operacyjnej

145 169 
946,93 51 226 138,51 80 200 099,79 67 611 578,63

Zysk ze sprzedaży 14 862 198,53 4 062 929,35 6 427 985,49 5 018 460,84

Pozostałe przychody 
operacyjne 578,58 238 109,95 46 432,29 48 776,02

Pozostałe koszty operacyjne 258 125,51 12 066 123,73 1 104 246,29 183 057,86

Zysk z działalności 
operacyjnej 14 604 651,60 -7 765 084,43 5 370 171,49 4 884 179,00

Przychody finansowwe 1 639 778,71 1 443 980,73 2 553 553,25 1 213 726,73

Koszty finansowe 1777991,95 960450,06 569750,34 2587865,38

Zysk (strata) brutto 14 466 438,36 -7 281 553,76 7 353 974,40 3 510 040,35

Podatek dochodowy 2 780 284,00 799 686,00 1 815 941,00 839 960,00

Zysk (strata) netto 11 686 154,36 -8 081 239,76 5 538 033,40 2 670 080,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki α.
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Tabela 4. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne za lata 2015 – 2018 [w zł]

2015 2016 2017 2018

Wynik  
finansowy 11 686 154,36 -8 081 239,76 5 536 018,40 2 668 064,35

Rentowność 
majątku

wynik finansowy 
netto 
/aktywa  
ogółem

18,88% -19,23% 12,68% 5,93%

Rentowność  
kapitału 
własnego

wynik finansowy  
netto  
/kapitał  
własny

30,56% -32,12% 18,03% 8,00%

Rentowność 
netto 
sprzedaży

wynik finansowy  
netto  
/przychody netto 
ze sprzedaży 

7,30% -14,62% 6,39% 3,67%

Rentowność 
brutto 
sprzedaży

zysk ze sprzedaży  
/przychody netto 
ze sprzedaży

9,29% 7,35% 7,42% 6,91%

Wskaźnik  
płynności I

aktywa  
obrotowe  
/zobowiązania  
krótkoterminowe

2,45 2,25 2,98 2,80

Wskaźnik  
płynności II

aktywa  
obrotowe - 
 zapasy  
/ zobowiązania  
krótkoterminowe

2,20 1,43 2,24 1,69

Wskaźnik  
płynności III

inwestycje  
krótkoterminowe 
/ zobowiązania 
krótkoterminowe

1,30 0,96 1,10 1,20

Pokrycie  
majatku  
trwałego  
kapitałem  
własnym

(kapitały własne  
+ rezerwy) / aktywa 
trwałe

898,89% 610,36% 613,28% 269,72%

Trwałość s 
truktury 
finansowania

(kapitały własne  
+ rezerwy  
+ zobowiązania  
długoterminowe)  
/pasywa

61,77% 59,86% 70,27% 74,08%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki α.
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Tabela 5. Wynik podatkowy za lata 2015 – 2018 [w zł]

2015 2016 2017 2018

Przychody podatkowe 161 595 555,78 56 381 271,63 89 160 360,06 73 484 816,71

Koszty uzyskania 
przychodu 146 962 481,73 52 165 357,23 79 602 776,27 68 111 661,71

Wynik podatkowy 14 633 074,05 4 215 914,40 9 557 583,79 5 373 155,00

Zapłacony podatek 19% 2 780 284,00 801 024,00 1 815 941,00 1 020 899,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki α.

Tabela 6. Porównanie wyniku finansowego z wynikiem podatkowym za lata 2015 – 2018 [w zł]

2015 2016 2017 2018

Wynik podatkowy 14 633 074,05 4 215 914,40 9 557 583,79 5 373 155,00

Wynik finansowy 11 686 154,36 -8 081 239,76 5 538 033,40 2 670 080,35

Różnica 2 946 919,69 12 297 154,16 4 019 550,39 2 703 074,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki α.

Wykres 1. Zestawienie wyniku finansowego i wyniku podatkowego za lata 2015 – 2018 [w zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki α.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że do analizy danych zapre-
zentowanych w bilansie i rachunku zysków i strat posłużyły wskaźniki eko-
nomiczne, które przedstawiają sytuację majątkową, finansową i dochodową 
jednostki. Przedsiębiorstwo odnotowało stratę w roku 2016, zaś w pozosta-
łych latach odnotowano zyski. Dodatni wynik finansowy w latach 2015, 2017  
i 2018, spowodował powstanie dodatnich wskaźników rentowności, które 
bazują na zysku netto i brutto. Z kolei wskaźniki płynności w latach obroto-
wych, w których odnotowano zyski, również kształtowały się na bezpiecznym, 
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wzorcowym poziomie, co potwierdziło pełne zabezpieczenie finansowe Spółki. 
Dodatkowo wskaźniki trwałości struktury finansowania potwierdziły, że ak-
tywa trwałe zaprezentowane w bilansie jednostki, zostały pokryte kapitałem 
własnym. A trwałość struktury finansowania kształtowała się powyżej 59% 
w każdym z analizowanych okresów. W roku 2016, w którym spółka odno-
towała stratę na poziomie 8 081 239,76 zł, wskaźniki rentowności osiągnęły 
wynik ujemny. Porównując wynik finansowy z wynikiem podatkowym (dane 
zawarto w tabeli nr 6 i 7 oraz na rysunku nr 2) należy zauważyć, że w każdym 
z badanych lat spółka uzyskała dodatni wynik podatkowy. Podkreślenia wy-
maga różnica w wysokości 12 297 154,16 pomiędzy wynikiem podatkowym 
i finansowym za rok 2016, która wynika z dokonanej w 2015 roku transakcji 
sprzedaży, która będzie przedmiotem analizy w dalszej części rozdziału. 

Wypracowany wynik finansowy w kolejnych latach był znacznie niższy 
aniżeli w roku 2015. Ta sytuacja, wynika z dokonanej transakcji sprzedaży, 
która miała miejsce w roku 2015, a jej skutki finansowe i ekonomiczne mają 
wpływ na sytuację majątkową jednostki do dnia dzisiejszego. 

Spółka w kwietniu 2015 roku podpisała otrzymała wstępne zamówienie 
na zakup robotów przemysłowych o łącznej wartości 11 200 000,00 zł netto. 
Maszyny miały zostać wyprodukowane w Niemczech na specjalne zamówie-
nie klienta i dostarczone do siedziby polskiej spółki, oznaczonej na potrze-
by niniejszej analizy symbolem β. Kontrahent miał w planach wybudowanie 
parku technologicznego w Poznaniu. W jego skład miało wchodzić około 
100 maszyn, zakupionych od kontrahentów z całego świata. Przedsiębiorstwo 
otrzymało w tym celu dotację na prowadzoną inwestycję. Spółka α złożyła 
stosowne zamówienie i zapłaciła za zamówiony towar kontrahentowi z Nie-
miec. Zgodnie z powyższym, w przypadku transakcji pomiędzy firmą polską  
a niemiecką, wskazana transakcja zakupu towaru od kontrahenta niemieckie-
go, na potrzeby rozliczeń podatku VAT, nazywana jest wewnątrzwspólnoto-
wym nabyciem towaru. Zgodnie z art. 9 UoVAT za wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów należy rozumieć nabycie prawa do rozporządzania towarami, 
jak właściciel, które zostały wysłane lub przetransportowane z jednego pań-
stwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego, o ile podmioty 
będące stronami transakcji, są podatnikami podatku od wartości dodanej.  
W przypadku spełnienia wskazanych warunków, dana transakcja jest opo-
datkowana preferencyjnie (bez VAT). W przedmiotowej sytuacji, transakcja 
zakupu towaru od kontrahenta niemieckiego spełniała wskazane warunki do 
zastosowania preferencji podatkowej. 
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W dalszej kolejności spółka α przygotowała umowę sprzedaży na zamó-
wiony towar dla spółki β z siedzibą w Poznaniu, wskazując wartość kontraktu 
na 11 200 000,00 zł netto + 2 576 000,00 zł VAT. Niemniej kontrahent 
zaproponował nowe warunki umowy, podkreślając, że zaszły nowe okolicz-
ności, zmieniające całkowicie stan faktyczny i sytuację majątkową i finan-
sową spółki β. Zarząd spółki β, z uwagi na trwającą inwestycję budowlaną  
i brak powierzchni magazynowej, umożliwiającej przechowanie zamówio-
nych maszyn do czasu zakończenia prac budowlanych, o przeniesieniu części 
inwestycji na terytorium Republiki Czeskiej. W tym celu spółka β podpi-
sała porozumienie z podmiotem χ, mającym siedzibę w Ostrawie. Spółka χ,  
w zamian za udział w przyszłych zyskach z inwestycji, zobowiązała się do uży-
czenia swojej infrastruktury, tj. przechowania zakupionych maszyn na czas 
trwania inwestycji. Z tych względów zarząd spółki β zwrócił się z prośbą do 
spółki α o zmianę warunków umowy, tj. zmianę strony umowy ze spółki β 
na spółkę χ, która miała pozostać tymczasowym właścicielem zakupionych 
maszyn. Prezes zarządu spółki α wyraził zgodę na zmianę warunków umowy. 
Tym samym towary zostały dostarczone do siedziby spółki χ, co potwierdziły 
dokumenty przewozowe firmy transportowej. Wystawiono faktury sprzedaży 
potwierdzające dostawę towaru, zakwalifikowane jako wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów. Zgodnie z art. 13 UoVAT, wywóz towarów z terytorium 
jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa należącego do 
Unii Europejskiej (gdy stronami transakcji są podatnicy VAT) dla celów po-
datkowych rozpoznawany jest jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 
co skutkuje preferencją podatkową podatku, w postaci 0% VAT. Zmiana wa-
runków umowy oznaczała, że wartość kontraktu 11 200 000,00 zł netto jest 
jednocześnie wartością brutto – wymaganą kwotą do zapłaty przez spółkę χ.  
Do wskazanej transakcji doszło w czerwcu 2015 roku. Zarówno transakcja 
zakupu, jak i sprzedaży maszyn zostały rozliczone w deklaracji podatkowej 
za miesiąc czerwiec przez spółkę α. Spółka χ, mimo wielokrotnych wezwań 
do zapłaty, nie dokonała płatności za otrzymany towar. Prezes zarządu spół-
ki α podjął ostateczną decyzję, wobec bezskutecznego upływu terminu do 
zapłaty, o odstąpieniu od wskazanej umowy sprzedaży w całości. Jednocze-
śnie wezwano spółkę χ do bezzwłocznego zwrotu maszyn i urządzeń. Kontakt  
z przedsiębiorstwem χ był utrudniony, a właściwie nie było go wcale. Z tego 
względu w lutym 2016 roku prezes zarządu spółki α złożył do właściwej miej-
scowo prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa  
z art. 286 §1 w związku z art. 11 §2 KK przez prezesa spółki χ, który za-
warł umowę sprzedaży i dokonał zakupu maszyn od spółki α, a następnie 
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nie płacąc umówionej ceny za dostarczony towar, sprzedał go na rzecz pod-
miotu β, pomimo, że zgodnie z treścią zawartej umowy, ich przedmiot,  
do czasu całkowitej zapłaty ceny, pozostawał własnością spółki α. W odpo-
wiedzi na podjęte działania, spółka α otrzymała w marcu 2016 roku zawiado-
mienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności  
deklarowanych podstaw opodatkowania, prawidłowości obliczania i wpła-
cania podatków stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku  
od towarów i usług za rok 2015 od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we 
Wrocławiu zgodnie z art. 282b OrdPod. Proces postępowania kontrolnego  
i jego efekty poddano analizie w kolejnej części niniejszego rozdziału. 

ETAPY I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (na późniejszym 
etapie postępowania kontrolnego sprawę prowadził Dolnośląski Urząd Cel-
no-Skarbowy, co wynika z przeprowadzonej reformy Krajowej Administra-
cji Skarbowej) doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 
kontrolnego wobec spółki α prokurentowi samoistnemu, który wyraził zgodę 
na rozpoczęcie czynności kontrolnych przed upływem 7 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia. Należy podkreślić, że kluczowym dla rozstrzygnięcia 
analizowanej sprawy, był fakt ujawnienia pełnomocnika ogólnego w rejestrze 
pełnomocnictw. Zgodnie z art. 138a OrdPod, strona może działać przez peł-
nomocnika, zaś pełnomocnictwo ogólne ujawnione w Centralnym Rejestrze 
Pełnomocnictw, udzielone profesjonalnemu pełnomocnikowi: doradcy po-
datkowemu, adwokatowi czy radcy prawnemu, uprawnia do reprezentowania 
strony we wszystkich sprawach podatkowych i celnych. Niemniej prowadzący 
postępowanie kontrolne inspektor kontroli skarbowej, uznał, że umocowanie 
ujawnione w rejestrze jest niewystarczające i zażądał udzielenia pełnomocnic-
twa szczególnego na czas trwania postępowania. Strona złożyła pełnomocnic-
two szczególne i dokonała stosownej opłaty skarbowej, a dokumenty zostały 
dołączone do akt sprawy. Wszelkie ewidencje i dokumenty za objęty kontrolą 
rok 2015 udostępniono organom podatkowym na czas trwania postępowania 
w siedzibie spółki. 

Naczelnik Wydziału z upoważnienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skar-
bowej we Wrocławiu uznał, że otrzymane dokumenty są niewystarczające  
w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, który umożliwi zweryfiko-
wanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 
rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, wobec czego wielokrotnie 
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wyznaczano kolejne terminy załatwienia sprawy (przedłużano je o ponad 24 
miesiące). Organ skierował zapytania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad w Warszawie o udostępnienie danych z systemu viaTOLL celem 
sprawdzenia logowania pojazdów, które przewoziły towar w ramach transak-
cji sprzedaży z terytorium Niemiec do Republiki Czeskiej, a także zwrócono 
się z zapytaniem do firm przewozowych o przedstawienie międzynarodowych 
listów przewozowych potwierdzających dokonany transport oraz wysłano we-
zwanie celem przesłuchania prezesa spółki α oraz kierowców wszystkich pojaz-
dów dokonujących transportu maszyn, a także odpowiednio prezesa spółki χ. 
Protokoły przesłuchań świadków zostały udostępnione stronie kontrolowanej. 
Kluczowym dla organu kontrolującego okazało się zeznanie prezesa spółki 
χ, który przyznał, że podmiot nie posiada i nie posiadał w przeszłości żad-
nych magazynów, lokali ani innych środków trwałych. Dodatkowo wykazano,  
że wskazany podmiot nie wykonywał obowiązków podatkowych względem 
czeskiej administracji podatkowej, tj. nie składał żadnych deklaracji podat-
kowych ani nie uiszczał zobowiązań podatkowych. Dodatkowo wykazano,  
że podmiot dokonał sprzedaży spółce β zakupionych maszyn, a transakcja  
ta była zaplanowano już w czasie składania zamówienia na towar do spółki α. 
Prezes spółki α wielokrotnie podkreślał, że w czasie podpisywania umowy nie 
wiedział, że towar wróci z powrotem do Polski, a o tym zdarzeniu dowiedział 
się dopiero z treści przesłuchania prezesa spółki χ. Dodatkowo według posia-
danego stanu wiedzy, spółka χ z siedzibą na terytorium Republiki Czeskiej 
była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, nie widniała w rejestrach 
dłużników, co wskazywało na rzetelność kontrahenta i nie dawało przesłanek 
do powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności klienta. 

W dalszej kolejności, po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału 
dowodowego oraz przesłuchaniu wszystkich świadków w toczącej się sprawie, 
organ podatkowy uznał, że w trakcie wszczęcia postępowania kontrolnego 
dokonano uchybienia w postaci niewłaściwego doręczenia zawiadomienia  
o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego wobec spółki α, co w efekcie 
doprowadziło do tego, że zawiadomienie nie zostało skutecznie doręczone 
stronie. Tym samym organ po raz drugi, po upływie 24 miesięcy od fak-
tycznego wszczęcia postępowania, powiadomił prawidłowo stronę o zamiarze 
wszczęcia postępowania kontrolnego. Wobec takiego stanu faktycznego, stro-
na kontrolowana postanowiła dokonać korekty złożonej deklaracji VAT za 
okres czerwca 2015 roku, pomijając kontrolowaną transakcję wewnątrzwspól-
notowej dostawy towaru do spółki χ, uznając za prawnie skutecznie złożone 
odstąpienie od umowy oraz wystawione korekty sprzedaży. 
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Organ kontrolny nie przychylił się do stanowiska strony w kwestii od-
stąpienia od umowy, uznając, że transakcja miała miejsce, a spółka α z góry 
zaplanowała transport towaru do Polski i posiadała pełnię wiedzy w zakre-
sie dokonanej sprzedaży. Negatywne dla strony rozstrzygnięcie motywowa-
no zbadania zgodności postępowania podatnika w zakresie złożonej korekty  
w kontekście braku otrzymania zwrotu towaru w związku z odstąpieniem 
od umowy. Dodatkowo z analizy dokumentów przedłożonych do kontroli 
wynika, że spółka β dysponowała sprzedanym przez spółkę α towarem do 
spółki χ już w czerwcu 2015 roku, a więc w tym samym miesiącu, w którym 
dokonano pierwotnej sprzedaży. Spółka β na zakup i budowę parku techno-
logicznego otrzymała wniosek o dofinansowanie na nowe inwestycje o wy-
sokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, gdzie całkowity koszt realizacji projektu miał wynosić 
48 000 200,00 zł, a wartość wydatków kwalifikowanych objęta wsparciem 
40 000 000,00 zł. Wartość projektu obejmowała kwotę netto. Dodatkowo 
spółka χ dokonując sprzedaży maszyn na rzecz spółki β podwyższyła ich war-
tość o ponad 18 000 000,00 zł, co zdaniem organów ścigania miało na celu 
wyłącznie proceder wyłudzenia dotacji przez prezesów spółek β i χ. Organ po-
datkowy zakwestionował również transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy 
na rzecz kontrahenta χ, ponieważ aby doszło do transakcji, która umożliwia 
zastosowanie stawki 0% VAT, poza faktycznym przekroczeniem granicy kra-
ju dostawcy, musi nastąpić faktyczna dostawa towarów i przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarem jak właściciel. W przedmiotowej sprawie zgodnie 
z danymi otrzymanymi z systemu viaTOLL, towar sprzedany przez spółkę 
α, po dojechaniu do siedziby spółki χ, wrócił tym samym transportem do 
Polski, do siedziby spółki β. Tym samym wskazana transakcja nie spełniała 
warunków wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a dostawę towarów na 
terytorium kraju, która winna być opodatkowana stawką podstawą, tj. 23% 
VAT. Zgodnie z powyższym spółka α została zobowiązana do zapłaty VAT  
w wysokości 2 576 000,00 zł wraz z odsetkami, z uwagi na dokonaną transak-
cję dostawy towarów na terytorium kraju. 

Reasumując spółka α, która dokonała sprzedaży towaru na rzecz spółki 
χ z siedzibą w Republice Czeskiej została nieświadomie wprowadzona w ka-
ruzelę VAT, której celem było wyłudzenie podatku VAT oraz dotacji otrzy-
manej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez spółkę β. 
Pomimo utraty towaru (bowiem maszyny do marca 2019 roku były w posia-
daniu spółki β), badana spółka została zobowiązana do zapłaty podatku VAT. 
Dodatkowo należy podkreślić, że podmiot zapłacił za 2015 roku również 
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podatek dochodowy od wskazanej transakcji, który wynosił 19% od kwoty 
11 200 000,00 zł, czyli 2 128 000,00. Łącznie kwota zobowiązania publicz-
noprawnego z tytułu podatku dochodowego i VAT wyniosła 4 704 000,00 zł.  
Mimo wszystko działania organu kontrolującego wydają się nietrafne,  
z uwagi na możliwość dokonania korekty podatku VAT w odniesieniu nie-
ściągalnych wierzytelności. Zgodnie z art. 89a UoVAT, po upływie 90 dni  
(w trakcie trwania postępowania kontrolnego po upływie 150 dni) od termi-
nu płatności, podatnik ma prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego 
z tytułu dokonanych dostaw towarów lub świadczenia usług o kwotę należne-
go, a nie zapłaconego przez kontrahentów, podatku VAT. Należy pamiętać,  
że aby skorzystać z możliwości korekty, na dzień poprzedzający dzień złożenia 
deklaracji podatkowej, wierzyciel i dłużnik muszą pozostawać zarejestrowa-
nymi czynnymi podatnikami VAT, a dłużnik nie może pozostawać w trakcie 
postępowania restrukturyzacyjnego. W analizowanej sprawie, spółka α doko-
nała po upływie wskazanego terminu korekty VAT z tytułu nieściągalnych 
wierzytelności, tym samym całe postępowanie podatkowe przyniosło skutek 
w postaci płatności odsetek od powstałego zobowiązania podatkowego w wy-
sokości 92 000 000,00 zł. Sama transakcja na gruncie VAT pozostała dla 
budżetu państwa neutralna podatkowo. Z tych względów warto zadać pytanie 
o celowość prowadzonego postępowania, które trwało niespełna 3 lata. Koszt 
prowadzonego postępowania dla spółki α przekroczył 200 000,00 zł. Należy 
podkreślić, że w marcu 2019 roku spółka wygrała również proces cywilno-
prawny przeciwko spółce β, tym samym odzyskała maszyny i jednocześnie 
prawo do dokonania korekty wykazanych przychodów za rok 2015. Ta nie-
korzystna pod względem ekonomicznym, prawnym i finansowym transak-
cja przyczyniła się nie tylko do wykazania strat bilansowych przez jednostkę,  
ale również uniemożliwiła skuteczne uzyskanie kredytu na prowadzenie bieżą-
cych inwestycji przez niemal 3 lata. 

Konkludując należy wskazać, że poddana analizie sprawa zakończy-
ła się pozytywnie dla spółki. Rozpatrując jednak działania przedsiębiorców 
mające podobny charakter i bieżące uregulowania prawne, sprawa przybra-
łaby zapewne zupełnie inny wymiar w kontekście obowiązujących przepisów 
związanych z klauzulą generalną przeciwko unikaniu opodatkowania. Należy 
przypuszczać, że takie działanie podatnika, który zaangażował trzeci podmiot  
bez uzasadnienia ekonomicznego, nosiłoby znamiona sztucznego. Tym sa-
mym jednostka gospodarcza zostałaby zobowiązana do zapłaty dodatkowego 
zobowiązania podatkowego. Gdyby z kolei uznano, że wystawiona faktura 
sprzedaży nie odzwierciedla stanu faktycznego, a więc nosi znamiona pustej 
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faktury, prezes zarządu i osoby, które posłużyły się wskazaną fakturę dokumen-
tującą transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy, poniosłyby odpowiedzial-
ność karną. Wprowadzone zmiany w przepisach karnych, karnoskarbowych  
i podatkowych, budzą wiele wątpliwości w zakresie narzędzi i możliwości ja-
kimi dysponują organy podatkowe, a które będą z pewnością wykorzystywane 
przeciwko podatnikom, którzy za swój cel prowadzenia działalności gospodar-
czej wcale nie przyjęli dokonywania przestępstw gospodarczych. Dodatkowo 
należy wskazać na zaawansowane narzędzia informatyczne, które wdrażane 
są we wszystkich państwach na całym świecie, mające na celu ulepszenie  
i usprawnienie procesu audytu podatkowego, a także kontroli podatko-
wych252. Przykładowo wprowadzonych rozwiązań w Polce, mających na celu 
łatwiejszy dostęp do informacji i usprawnioną procedurę wykrywania działań 
optymalizacyjnych, należy zaliczyć: obowiązkowe sprawozdania w formacie 
jednolitego pliku kontrolnego (zawierającego zestawienie wszystkich trans-
akcji zakupu i sprzedaży w danym okresie sprawozdawczym), wprowadzenie 
płatności podzielonej, nowelizacje przepisów karnych w zakresie sankcji kar-
nych z tytułu posługiwania się pustymi fakturami. Rozwinięcie technologii 
umożliwiających sprawne wykrywanie przestępstw związanych z oszustwami 
podatkowymi oraz odpowiednie regulacje prawne dają organom podatkowym 
narzędzia, które w sposób skuteczny będą minimalizowały działania związa-
ne z nadużyciami ze strony podatników w zakresie minimalizacji zobowiązań 
podatkowych. Z drugiej strony mogą stanowić instrument nadużyć ze strony 
organów ścigania, które niemal w każdej transakcji względem obowiązujących 
przepisów mogą dostrzec przesłanki oszustwa, manipulacji czy też optymali-
zacji podatkowej. 

252 A. Alqtish, E. Alqirem, F. Kasem, The Impact of Electronic Tax Auditing on the Reduction  
of Tax Evasion from the Perspective of the Income and Sales Tax Department in Jordan, Journal  
of Accounting, Finance & Management Strategy, Vo. 12, No. 1, 2018, s. 77, tłumaczenie własne. 
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Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza i zaprezentowane przykłady 
przesądzają o sformułowaniu uwag o charakterze ogólnym, które zostaną po-
czynione w zakończeniu. 

Badanie literatury i badania empiryczne miały na celu wskazanie możli-
wości zastosowania metod optymalizacji podatkowej w Polsce, które choć są 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, to budzą wiele wątpliwości inter-
pretacyjnych ze strony nie tylko organów podatkowych, ale i samych przed-
siębiorców. Cel pracy został osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych, 
a układ pracy umożliwił weryfikację postawionej na wstępie tezy głównej i tez 
pomocniczych. 

Za tezę główną przyjęto, że postępując w myśl zasad i regulacji pra-
wa podatkowego można stosować metody optymalizacji podatkowej  
w podmiocie gospodarczym w Polsce, które doprowadzą do minimaliza-
cji obciążeń publicznoprawnych jednostki. 

Dla zweryfikowania słuszności postawionej tezy, przyjęto następujące 
tezy cząstkowe:

Teza 1:  mechanizmy stosowania optymalizacji podatkowej zawierają roz-
wiązania legalne i wykorzystują niespójność i niejasność przepisów 
prawa podatkowego,

Teza 2:  pojęcia: optymalizacja podatkowa, unikanie i uchylanie się od opo-
datkowania nie są ze sobą tożsame, bowiem zawierają one elementy 
wspólne, ale i rozłączne, w zależności od charakteru podjętego dzia-
łania w jednostce gospodarczej,

Teza 3:  obowiązujące przepisy i regulacje prawa podatkowego oraz przy-
jęta przez jednostkę gospodarczą strategia planowania podatkowe-
go odgrywają doniosłą rolę w aspekcie stosowania optymalizacji 
podatkowej, 
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Teza 4:  rozróżnienie pojęć optymalizacji podatkowej, oszustwa i przestęp-
stwa gospodarczego odgrywa kluczową rolę w penalizacji powyż-
szych czynów,

Teza 5:  identyfikacja optymalizacji podatkowej implikuje wskazanie metod 
optymalizacji podatkowej stosowanej przez jednostki gospodarcze.

W czterech rozdziałach niniejszej pracy, poświęcono uwagę na osiągnie-
ciu celów szczegółowych, które były następujące:

Cel 1:  wyjaśnienie, czym jest optymalizacja podatkowa.
Cel 2: określenie, jakie jest miejsce, rola i cel stosowania optymalizacji po-

datkowej oraz wskazanie różnic pomiędzy unikaniem a uchylaniem 
się od opodatkowania.

Cel 3: określenie wpływu decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach na 
planowanie podatkowe.

Cel 4: wskazanie znaczenie międzynarodowej optymalizacji podatkowej  
w kontekście unikania opodatkowania.

Cel 5: wyjaśnienie znaczenia optymalizacji podatkowej i uchylania się od 
opodatkowania, wskazanie różnic pomiędzy pojęciami, odróżnienie 
optymalizacji podatkowej, od działań naruszających przepisy prawa 
podatkowego, prawa karnego i karnego skarbowego (czyli działanie 
polegające na uchylaniu się od opodatkowania).

Cel 6:  określenie wpływu stosowania metod optymalizacji podatkowej po-
przez odpowiednie strategie podatkowe, mające wpływ na obciąże-
nia publicznoprawne jednostek gospodarczych. 

Pierwszy cel cząstkowy: wyjaśnienie, czym jest optymalizacja podatkowa 
zrealizowano rozdziale pierwszym punkcie pierwszym, w którym zdefiniowa-
no pojęcia: podatek, podatkowy oraz optymalizacja podatkowa. Dla dopełnienia 
kompletności celu dokonano przedstawiono zjawisko optymalizacji podatko-
wej na gruncie znaczeniowym, historycznym, teoretycznoprawnym, co sta-
nowi realizację celu cząstkowego 5: wyjaśnienie znaczenia optymalizacji podat-
kowej i uchylania się od opodatkowania, wskazanie różnic pomiędzy pojęciami, 
odróżnienie optymalizacji podatkowej, od działań naruszających przepisy prawa 
podatkowego, prawa karnego i karnego skarbowego (czyli działanie polegające na 
uchylaniu się od opodatkowania). Zaprezentowano stanowiska przedstawicieli 
doktryny.

Drugi cel cząstkowy: określenie, jakie jest miejsce, rola i cel stosowania opty-
malizacji podatkowej oraz wskazanie różnic pomiędzy unikaniem a uchylaniem 
się od opodatkowania zrealizowano w rozdziale pierwszym punkcie drugim  
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i trzecim, w którym wskazano, że stosowanie metod optymalizacji podatko-
wych odgrywa szczególną rolę w zakresie planowania i rozwoju prowadzonej 
działalności gospodarczej. Wskazano na istotne różnice pomiędzy zjawiskiem 
uchylania się i unikania opodatkowania. Choć pojęcia wydają się znaczeniowo 
tożsame, doktryna wprowadza rozróżnienie tych pojęć. Optymalizacja podat-
kowa jest działaniem zgodnym z prawem, które polega na dokonywaniu od-
powiednich wyborów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Trzeci cel cząstkowy: określenie wpływu decyzji podejmowanych w przed-
siębiorstwach na planowanie podatkowe zrealizowano w rozdziale pierwszym 
puncie czwartym. Wskazano, że podatki stanowią nierozerwalny element 
prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na dążenie do maksyma-
lizacji zysków przez przedsiębiorców i chęć realizacji założonych celów, osoby 
kierujące jednostkami gospodarczymi tworzą odpowiednio dopasowane stra-
tegie podatkowe, uwzględniające możliwe ryzyko podatkowe, szukają rozwią-
zań umożliwiających redukcję zobowiązań publicznopodatkowych w sposób 
zgodny z prawem. 

Czwarty cel cząstkowy: wskazanie znaczenie międzynarodowej optymali-
zacji podatkowej w kontekście unikania opodatkowania zrealizowano w rozdzia-
le drugim i trzecim. Przedstawiono uregulowania związane z wprowadzoną 
klauzulą generalną i klauzulami szczegółowymi przeciwko unikaniu opodat-
kowania. Przestawiono rozwiązana prawne wprowadzone do systemu pol-
skiego prawa podatkowego, które mają skutecznie uniemożliwiać działania  
o charakterze sztucznym, dokonane bez uzasadnienia ekonomicznego a mają-
ce na celu wyłącznie obniżenie zobowiązań publicznoprawnych.

W rozdziale czwartym na podstawie przeprowadzonych analiz teoretycz-
nych dokonano realizacji szóstego celu cząstkowego: określenia wpływu stoso-
wania metod optymalizacji podatkowej poprzez odpowiednie strategie podatkowe, 
mające wpływ na obciążenia publicznoprawne jednostek gospodarczych. Zapre-
zentowano przykłady z praktyki gospodarczej instrumentów optymalizacyj-
nych stosowanych przez przedsiębiorców, wykazując ich wpływ na wysokość 
zobowiązań publicznoprawnych. Stwierdzono, że istnieją metody polegają-
ce na dokonaniu odpowiednich wyborów w zakresie zawieranych transakcji 
gospodarczych, które odgrywają kluczową rolę w zakresie ustalenia wysoko-
ści należności podatkowych. Przeprowadzone badania empiryczne miały na 
celu prezentację zastosowanych działań optymalizacji podatkowej w praktyce 
gospodarczej. 

W pierwszej kolejności opisano możliwe metody optymalizacji podat-
kowej związanej m.in. z decyzją o samej formie prowadzenia działalności 
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gospodarczej. Następnie poddano analizie dane finansowe jednostki α oraz 
zaprezentowano etapy i procedurę postępowania podatkowego mającego na 
celu wykazanie działania sztucznego, optymalizacyjnego, którego celem było 
obniżenie należności podatkowej. 

Konkludując rozważania dotyczące stosowania metod optymalizacji po-
datkowej należy stwierdzić, że przepisy prawa podatkowego dają możliwość 
odpowiedniego planowania podatkowego, które przynosi jednostkom gospo-
darczym wymierne korzyści w zakresie oszczędności podatkowych. Wyko-
rzystanie dostępnych narzędzi wiąże się z ryzykiem podatkowym, niemniej 
przedsiębiorcy są zainteresowani stosowaniem metod pozwalających na obni-
żenie zobowiązań podatkowych. Należy podkreślić, że przedstawione wnioski 
nie pozwalają na jednoznaczne uogólnienia, a stanowią jedynie uzupełnienie 
rozważań teoretycznych. Mimo to, dokonana analiza wykazała pewne 
powtarzalne zachowania i prawidłowości, które pozwalają na sformułowanie 
postulatów de lege lata i de lege ferenda. 

Niedopuszczalnym jest uznanie, że stosowanie metod optymalizacji po-
datkowej stanowi bezwzględne naruszenie przepisów prawa i jest niezgodne  
z etyką zawodu doradcy podatkowego. Należy wyraźnie i jednoznacznie od-
różniać pojęcia uchylania się i unikania opodatkowania. 

Dodatkowo wprowadzone do polskiego prawa podatkowego: klauzula 
generalna oraz klauzule szczegółowe przeciwko unikaniu opodatkowania zo-
stały sformułowane w sposób na tyle ogólny, że właściwie każde działanie 
podatnika mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych, będzie mogło 
zostać podważone i zakwestionowane przez organy podatkowe. 

W obecnym stanie prawnym ograny kontrolne posiadają pełnię instru-
mentów pozwalających w szybki sposób przeciwdziałać, wykrywać i sankcjo-
nować działania podatników, zmierzające do szeregu nadużyć gospodarczych, 
które wymierzone są przeciwko budżetowi państwa. Niemniej należy wskazać, 
że zarówno regulacje karne, karnoskarbowe, jak i te wynikające z przepisów 
prawa podatkowego, są nieostre, niejasne i pozostawiają duże możliwości in-
terpretacyjne dla organów podatkowych. Taki stan prawny nie sprzyja roz-
wojowi prowadzenia przedsiębiorstw, a wręcz godzi w zasadę wolności pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Przy czym należy podkreślić, że zamiar 
ustawodawcy związany z celem jakim było zmniejszenie luki podatkowej  
i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom gospodarczym w zakresie nadużyć 
podatkowych było słuszne. Natomiast forma i zakres wprowadzonych no-
welizacji przepisów prawa podatkowego, karnego i karnoskarbowego już nie. 
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Godnym rozważenia postulatem jest modyfikacja istniejących rozwiązań 
klauzul generalnych i klauz szczegółowych przeciwko unikaniu opodatkowa-
nia, tak aby w precyzyjny sposób określały działania mające na celu wyłącznie 
obniżenie zobowiązań podatkowych, które jednoznacznie określą jakie działa-
nia są zgodne z przepisami prawa (dozwolone do stosowania), a które z nich 
realizują przesłanki unikania czy uchylania się od opodatkowania. W obec-
nym stanie prawnym to podatnik musi udowodnić uzasadnienie ekonomicz-
ne dokonania danej operacji gospodarczej czy też rozsądność podejmowanych 
działań, co wydaje się zbyt daleko idące, bowiem właściwie każdą z trans-
akcji i operacji gospodarczych można zakwestionować szukając tańszych lub 
korzystniejszych rozwiązań dla podatnika, lub z drugiej strony dla budżetu 
państwa. Obecnie funkcjonujące klauzule przeciwko unikaniu opodatkowa-
nia mają charakter oceny. W zamiarze mają służyć ocenie działań podejmowa-
nych przez podatnika i skutkować uznaniem, że działania realizowały lub nie 
znamiona czynów niedozwolonych związanych z optymalizacją podatkową. 
Zbyt duża możliwość interpretacji i luzu decyzyjnego może doprowadzić do 
nadmiernej roli organów podatkowych. Do najprostszych przykładów, które 
być może będą kwestionowane przez organy kontrolne z uwagi na brak uza-
sadnienia ekonomicznego lub brak rozsądnego działania przedsiębiorcy, będą: 
wybór formy opodatkowanie, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 
rodzaj zakupionych środków trwałych, wybór metod ich amortyzacji. 

Przestawione konkluzje związane z przeprowadzonymi badaniami lite-
ratury i empirycznymi potwierdzają przyjęte tezy badawcze, co prowadzi do 
wniosku, że podstawowy cel niniejszej pracy, a także towarzyszące mu cele 
cząstkowe zostały osiągnięte.

Doskonałym podsumowaniem jest myśl A. Einsteina, który stwierdził, 
że do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof.
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Tematyka optymalizacji podatkowej jest (...) tematem interesującym, zarówno pod 
względem teoretycznym, jak praktycznym. Świadomość istnienia rozwiązań, które obec-
nie funkcjonują w zakresie stosowania metod minimalizacji obciążeń publicznoprawnych 
w obrocie gospodarczym oraz potencjalne zagrożenia i możliwości związane z zastosowa-
niem mechanizmów optymalizacji podatkowej, zadecydowały o podjęciu pracy badaw-
czej nad tytułowym zagadnieniem. 

Niniejsza praca stanowi próbę analizy instytucji optymalizacji podatkowej w pol-
skich regulacjach prawnych. Głównym założeniem jest jej zaprezentowanie na tle histo-
rycznym, normatywnym, statystycznym i pragmatycznym oraz ocena modelu norma-
tywnego. Podjęta analiza tytułowego zagadnienia ma na celu usystematyzowanie kwestii 
związanych z optymalizacją podatkową. 

Ze wstępu


