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unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 193/1 z 
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WSTĘP 

 

Przedmiotem badań w niniejszej pracy doktorskiej są przepisy ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych1 regulujące podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych. 

Kierunek prowadzonych badań wyznacza wdrożeniowy charakter doktoratu, którego założeniem 

jest rozwiązanie problemu badawczego istotnego z perspektywy działalności podmiotu, u którego 

planowane jest wdrożenie wyników badań. Podmiotem tym jest KGHM Polska Miedź S.A. będąca 

spółką dominującą w międzynarodowej grupie kapitałowej i w związku z tym będąca adresatem 

przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych.  

Podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych to jeden z pierwszych instrumentów 

wprowadzonych do polskiego porządku prawnego służących zapobieganiu zjawisku unikania 

opodatkowania w obszarze podatków bezpośrednich będący odpowiedzią na zalecenia 

wypracowane na poziomie międzynarodowym. Polski system podatkowy zawiera szereg 

rozwiązań legislacyjnych ukierunkowanych na realizację tego samego celu. Funkcja przepisów 

przeciwko unikaniu opodatkowania sprowadza się w ogólnym ujęciu do ochrony wpływów 

budżetowych państwa pochodzących z podatków należnych od dochodów osiąganych przez 

podmioty gospodarcze. Regulacje te, w tym również dotyczące kontrolowanych struktur 

zagranicznych, obowiązują w systemach podatkowych wszystkich państw członkowskich, 

stanowiąc implementację przepisów dyrektyw unijnych. Należy jednak mieć na uwadze, że prawo 

Unii Europejskiej w obszarze ograniczania zjawiska unikania opodatkowania stanowi standard o 

wysokim stopniu ogólności, który podlega uszczegółowieniu w drodze indywidualnych rozwiązań 

wypracowanych przez państwa członkowskie. Autonomia państw członkowskich w kształtowaniu 

własnych rozwiązań legislacyjnych nie jest efektem pożądanym z punktu widzenia skuteczności 

podejmowanych w tym obszarze działań, jak również z perspektywy pozycji podatnika 

prowadzącego działalność gospodarczą zlokalizowaną na obszarze różnych jurysdykcji 

podatkowych. Swoboda legislacyjna, choćby uzasadniana ochroną interesu państwa, nie zwalnia z 

obowiązku zapewnienia jakości tworzonego prawa, które winno odpowiadać wartościom 

konstytucyjnym oraz tym, które określa prawo traktatowe Unii Europejskiej.                

 
1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1800 ze zm.), dalej jako: u.p.d.o.p. 
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W związku z tym, w pracy doktorskiej dokonano oceny skutków funkcjonowania przepisów 

o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych w działalności polskich grup kapitałowych 

o zasięgu międzynarodowym. Analizie tego zagadnienia towarzyszyło założenie, że polskie 

przepisy nakładają na podatników szereg obowiązków, których realizacja rodzi istotne problemy 

praktyczne ograniczające działalność polskich podatników. Podstawę przyjętego założenia 

ugruntowały doświadczenia polskich przedsiębiorców odnotowane na przestrzeni kilku lat 

stosowania przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych. Celem szczególnym 

stawianym niniejszej pracy jest opracowanie projektu rozwiązań modyfikujących obecne 

brzmienie przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych, w taki sposób, aby 

ich stosowanie przez podatników prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą było jak 

najmniej uciążliwe oraz ograniczało koszty i nakłady pracy związane z rozliczeniem tego podatku.  

Czynnikiem determinującym problemy polskich podatników podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych jest przede wszystkim dyskryminujące podejście ustawodawcy 

polskiego wobec międzynarodowej działalności przedsiębiorców zlokalizowanej poza obszarem 

Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z tych względów propozycja nowych 

rozwiązań dedykowana jest w głównej mierze podatnikom prowadzącym międzynarodową 

działalność gospodarczą poza tym obszarem. 

Rozwiązanie sformułowanego problemu badawczego wymagało w pierwszej kolejności 

zidentyfikowania wad konstrukcyjnych podatku, które rzutują na zakres stosowania przepisów 

przez polskich podatników. Po drugie, niezbędne było zbadanie czynników determinujących 

tworzenie wewnętrznych przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych, w tym 

w szczególności celów fiskalnych ustawodawcy, ale także gospodarczego i fiskalnego podłoża 

działań polskich przedsiębiorców. W badaniach uwzględniono wpływ prawa unijnego na 

kształtowanie się krajowych regulacji oraz rozwiązania zastosowane w ustawodawstwach innych 

państw. Realizacja celu pracy nie byłaby możliwa bez uprzedniej oceny zgodności przepisów o 

CFC z zasadami równości i proporcjonalności opodatkowania, które stoją na straży jakości 

tworzonego prawa i chronią podatników przed wykorzystywaniem przez ustawodawcę przyznanej 

mu swobody legislacyjnej.   

W pracy przyjęto tezę, że przepisy o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych 

przewidują rozwiązania, które naruszają zasady równości i proporcjonalności opodatkowania. 

Przejawem wadliwości tych przepisów są ustawowe obowiązki ciążące na podatnikach 
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prowadzących działalność międzynarodową poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.   

Przyjętą tezę oparto na następujących założeniach: 1) skala obowiązków związanych ze 

stosowaniem przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych przez polskich 

podatników prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą w istotny sposób ingeruje w ich 

działalność, 2) zastosowane przez polskiego ustawodawcę środki prawne wobec tej grupy 

podatników są przejawem nieuzasadnionej dyskryminacji, która może sugerować brak zgodności 

polskich przepisów o CFC z zasadą równości i proporcjonalności opodatkowania.   

W celu weryfikacji postawionej tezy sformułowano następujące pytania badawcze: 1) czy 

przepisy o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych spełniają założenia ustawodawcy 

unijnego i respektują unijną linię orzeczniczą w zakresie wyboru środków ograniczających 

wykorzystanie przez podatników konstrukcji zagranicznej jednostki kontrolowanej? 2) czy 

przyjęte przez polskiego ustawodawcę w tym zakresie środki prawne odpowiadają stosowanym 

przez podatników schematom unikania opodatkowania? 3) jak kształtują się polskie regulacje na 

tle tożsamych rozwiązań przyjętych w ustawodawstwach innych państw? 4) czy przepisy o 

podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych odpowiadają wymogom tworzenia prawa 

podatkowego w sposób gwarantujący równość opodatkowania i proporcjonalność użytych 

środków do osiągnięcia celu, któremu mają służyć?   

Struktura pracy podzielona została na sześć rozdziałów, z których każdy rozpoczyna się 

wprowadzeniem, a kończy podsumowaniem. 

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w tematykę unikania opodatkowania. Wyjaśnienie 

istoty tego zjawiska wymagało w pierwszej kolejności jego zdefiniowania w kontekście innych, 

używanych często jako synonimy, określeń na różnego rodzaju działania i metody stosowane przez 

podatników zmierzających do obniżenia obciążeń podatkowych. Tworzenie zagranicznych 

struktur kontrolowanych ma uzasadnienie wyłącznie w obszarze międzynarodowym. Z tych 

względów niezbędne było zbadanie terminologii stosowanej w prawie unijnym oraz orzecznictwie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niekonsekwencja ustawodawcy unijnego w 

stosowaniu pojęć związanych z tematyką działań o charakterze optymalizacyjnym wymagała 

zdefiniowania pojęcia unikania opodatkowania w odniesieniu do działań ukierunkowanych na 

wykorzystywanie struktury zagranicznej jednostki kontrolowanej. Końcowo przedmiotem badań 
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objęto zakres pojęciowy międzynarodowej grupy kapitałowej oraz metody unikania 

opodatkowania stosowane przez międzynarodowe grupy kapitałowe. 

Tematem drugiego rozdziału są narzędzia służące przeciwdziałaniu zjawisku unikania 

opodatkowania. W tej części pracy przedstawione zostały założenia i kierunki wspólnej polityki 

państw realizowanej w obszarze międzynarodowym w celu eliminacji zjawiska unikania 

opodatkowania, których wyrazem były odpowiednio: rozwiązania zaproponowane w Planie BEPS 

i wprowadzone Dyrektywą ATA. Następnie omówione zostały etapy wdrażania narzędzi i środków 

prawnych uszczelniających polski system podatkowy, a całość wieńczy zwięzłe omówienie 

konstrukcji przepisów CFC zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

podsumowanie prac legislacyjnych polskiego ustawodawcy w zakresie ograniczania zjawiska 

unikania opodatkowania.  

W rozdziale trzecim omówione zostały preferowane przez polskich podatników schematy 

wykorzystywania struktury zagranicznej jednostki kontrolowanej. Kluczowe źródło informacji w 

tym zakresie stanowiła baza interpretacji podatkowych wydanych w indywidualnych sprawach 

podatników mających za przedmiot stosowanie przepisów o podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Zdefiniowanie modelu tworzonych 

przez polskich podatników zagranicznych struktur kontrolowanych było niezbędne dla dokonanej 

na dalszym etapie pracy oceny przyjętych przez ustawodawcę środków prawnych. W tym celu 

weryfikacji poddane zostały kierunki i skala rozwoju polskich inwestycji zagranicznych z 

uwzględnieniem zmian odnotowanych na tle realizowanej przez państwo polityki uszczelniania 

systemu podatkowego. Zakresem badań objęto również nowelizacje przepisów dotyczących 

zagranicznych jednostek kontrolowanych. Analiza kierunku dokonywanych zmian legislacyjnych 

stanowi jeden z czynników pozwalających na ocenę polskich regulacji, w tym m.in. w przedmiocie 

spełnienia przez autorów projektowanych zmian deklarowanych celów ustawodawczych. W tej 

części pracy omówiona została także metodyka stosowania przepisów o podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych z perspektywy obowiązków ustawowych, jakie ciążą na podatnikach 

prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą. 

W rozdziale czwartym przedstawione zostały problemy, jakie zidentyfikowane zostały w 

obszarze działalności przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. na tle stosowania przepisów o 

podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych, a które dotyczą kluczowych zagadnień z 

punktu widzenia rozmiaru obowiązków podatkowych oraz kosztów niezbędnych do ich realizacji. 
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Zgodnie z określonym celem niniejszej rozprawy, przeprowadzone badania miały na celu 

wskazanie wad polskich regulacji. Kilkuletnia praktyka Spółki KGHM jako podatnika podatku od 

zagranicznych jednostek kontrolowanych, pozwoliła na zdefiniowanie obszarów, które są 

najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność umiejscowioną w 

obcych jurysdykcjach podatkowych poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Z tych względów analiza polskich regulacji przeprowadzona została w 

odniesieniu do tych przepisów, które stanowią źródło problemów związanych z wykonywaniem 

obowiązków podatkowych, a których wymiar ma bezpośrednie przełożenie na działalność bieżącą 

podatników.  

Omawiane regulacje dotyczą trzech obszarów tematycznych. Pierwszy obszar obejmuje 

zagadnienie przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, które jako przychody pasywne 

stanowią jedną z przesłanek stanowiących o uznaniu zagranicznej jednostki za zagraniczną 

jednostkę kontrolowaną. Tematyka przychodów z udziału w zyskach osób prawnych 

przedstawiona została, po pierwsze, z perspektywy interpretacji tego pojęcia na potrzeby 

stosowania przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych i po drugie, z uwagi 

na skutki podatkowe, jakie wywołują te przepisy w odniesieniu do czynności mających za 

przedmiot restrukturyzacje spółek zagranicznych. Drugi obszar badawczy obejmuje zagadnienie 

podatkowej grupy kapitałowej lub alternatywnie spółki z podatkowej grupy kapitałowej, którym 

przepisy nadają odrębny status zagranicznych jednostek, co implikuje podwójną procedurę 

weryfikacyjną z punktu widzenia ustawowych przesłanek określających status zagranicznej 

jednostki kontrolowanej. Ostatni obszar dotyczy zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki 

kontrolowanej. Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczny zakład należący 

do zagranicznej jednostki kontrolowanej stwarzają ryzyko podwójnego opodatkowania 

działalności prowadzonej za pośrednictwem zakładu zlokalizowanego w innej jurysdykcji 

podatkowej niż jego jednostka macierzysta.  

Analizowane zagadnienia omówione zostaną w komparycji do przepisów obowiązujących w 

obcych jurysdykcjach podatkowych. Podstawowym materiałem badawczym, poza regulacjami 

prawa krajowego i unijnego, będą indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego i 

orzecznictwo sądów administracyjnych.   

Wobec ujawnionych i przedstawionych w rozdziale IV pracy wad przepisów o CFC, których 

przejawem jest ich nadmierna ingerencja w działalność gospodarczą podatników, dokonano oceny 
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zgodności polskich regulacji z normami nadrzędnymi systemowo. W pierwszej kolejności poddano 

analizie zgodność tych przepisów z zasadą proporcjonalności opodatkowania. Argumentem 

przemawiającym za tym kierunkiem badań były ustalenia poczynione w obszarze obowiązków 

podatkowych związanych z weryfikacją ustawowych przesłanek kwalifikujących jednostki zależne 

jako zagraniczne jednostki kontrolowane. Nadto, zważywszy na odmienności pomiędzy zakresem 

stosowania przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych wobec państw 

członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego a względem państw 

trzecich, przeprowadzona została ocena tych regulacji w kontekście nakazu równości 

opodatkowania. 

Przeprowadzone w tym obszarze badania wykazały, że analizowane regulacje naruszają 

zasady proporcjonalności i równości opodatkowania leżące u podstaw tworzenia unijnego i 

krajowego prawa podatkowego. Mając zatem na uwadze cel niniejszej pracy, w ostatnim rozdziale 

przedstawione zostały propozycje w zakresie zmiany aktualnego brzmienia przepisów o podatku 

od zagranicznych jednostek kontrolowanych w sposób umożliwiający podatnikom sprawniejsze i 

mniej uciążliwie wykonywanie obowiązków ustawowych i zarazem w sposób zapewniający 

skuteczność tych przepisów z punktu widzenia budżetu państwa. 

Dysertację wieńczy zakończenie podsumowujące wyniki przeprowadzonych badań i 

osiągniętych rezultatów. 

W pracy wykorzystano metody badawcze właściwe dla nauk prawnych. Najszersze 

zastosowanie znalazła metoda dogmatyczno-prawna. Egzegezie poddane zostały przepisy 

dotyczące podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych. Przeprowadzona została 

wykładnia pojęć warunkujących przebieg procedury związanej z ustaleniem statusu zagranicznej 

jednostki kontrolowanej i decydujących o powstaniu obowiązku podatkowego. Analiza tych 

przepisów obejmuje relacje między prawem krajowym i prawem unijnym, a także relacje 

systemowe prowadzące do oceny zgodności przepisów o podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych z ogólnymi zasadami prawa podatkowego. Z uwagi na międzynarodowy aspekt 

badanego zagadnienia oraz wieloletnie doświadczenie innych państw w eliminacji zagranicznych 

struktur kontrolowanych, zasadne było posłużenie się metodą empiryczną oraz historyczno-

prawną, w szczególności do przedstawienia genezy i kształtowania się przepisów regulujących 

opodatkowanie zagranicznych jednostek kontrolowanych oraz wyjaśnienia i zdefiniowania 

zjawiska unikania opodatkowania.  
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Wymienione metody analizy poszerzone zostały o poglądy przedstawicieli teorii prawa, w 

tym w szczególności prawa podatkowego. Ponadto w badaniach uwzględnione zostały stanowiska 

sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz organów 

podatkowych wyrażonych w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. 

Uzasadnieniem wyboru tematu pracy jest przede wszystkim luka badawcza dotycząca 

analizy przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych z punktu widzenia ich 

wpływu na działalność gospodarczą polskich podatników. Aktualny stan wiedzy na temat podatku 

CFC w Polsce nie jest znaczny. Poza regulacjami zawartymi w art. 24a u.p.d.o.p. bazę wiedzy w 

tym zakresie budują indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz wyroki sądów 

administracyjnych, które z uwagi na swój zindywidualizowany charakter rozstrzygają konkretne 

zgłoszone przez podatników problemy związane z interpretacją tych przepisów. Podkreślenia 

wymaga, iż jedyne aktualne opracowanie monograficzne podejmujące analizę i ocenę polskich 

przepisów z punktu widzenia zgodności z prawem nadrzędnym nie odnosi się do praktycznej 

strony tego zagadnienia związanej z wykonywaniem obowiązków ustawowych ciążących na 

polskich podatnikach. Przeprowadzone w tym obszarze badania stanowią kompleksową analizę 

polskich regulacji obejmującą ogólne zagadnienia związane z mechanizmem rozliczenia podatku 

CFC. Przedmiotem badań w niniejszej pracy doktorskiej są natomiast przepisy regulujące 

szczegółowe obowiązki podatnika CFC zidentyfikowane na poszczególnych etapach rozliczenia 

podatku CFC, których dobór do prowadzonej analizy podyktowany był specyfiką transakcji 

występujących w działalności międzynarodowych grup kapitałowych należących do polskich 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym tematyka prowadzonych 

badań obejmuje w głównej mierze zagadnienia, które nie były dotychczas przedmiotem rozważań 

ze strony nauki, a których stosowanie stanowi źródło największych problemów praktycznych po 

stronie polskich podatników.  

Praca uwzględnia stan prawny na wrzesień 2022 r. 
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ROZDZIAŁ I. UNIKANIE OPODATKOWANIA DOCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ 

MIĘDZYNARODOWE GRUPY KAPITAŁOWE 

1. Wprowadzenie   

Internacjonalizacja działalności gospodarczej jako jednego z istotnych czynników 

warunkujących rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw znajduje nie tylko aprobatę, ale również 

wsparcie ze strony państw i organizacji międzynarodowych. Przejawem realizowanych w tym 

kierunku działań państw jest przede wszystkim zapewnienie odpowiednich narzędzi 

przewidzianych zarówno w ich prawie wewnętrznym, jak i w porozumieniach międzynarodowych, 

których celem jest zgoda na swobodny przepływ dóbr i usług między krajami. W obszarze UE 

gwarancją swobodnego nieograniczonego rozwoju gospodarczego jest ukonstytuowana w 

Traktacie z Maastricht2 zasada wspólnego rynku zapewniająca szeroko rozumianą wolność 

gospodarczą stanowiącą jedną z fundamentalnych swobód wspólnotowych3. Poza granicami UE 

liberalizację rynku międzynarodowego wspiera Światowa Organizacja Handlu4, która zapewnia 

państwom zrzeszonym jednolite regulacje i standardy służące wymianie dóbr i usług na rynku 

światowym5.   

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie międzynarodowym stwarza, z 

jednej strony, warunki do integracji krajowych rynków i niweluje bariery handlowe, co sprzyja 

wzrostowi gospodarczemu, z drugiej strony, daje przedsiębiorcom rozwijającym się w obszarze 

międzynarodowym możliwości do nieuczciwych działań skupionych na tzw. planowaniu 

podatkowym6. Korzystne warunki ku temu stwarzają różnice występujące w systemach 

 
2 Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., dalej jako: TUE. Proces budowy wspólnego rynku 

zapoczątkowany został już w połowie XX wieku wraz z kształtowaniem się Wspólnot Europejskich, począwszy od 

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali z 1951 r. poprzez Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957 r. oraz Jednolity 

Akt Europejski z 1986 r., ostatecznie definiując pojęcie rynku wewnętrznego w Traktacie z Maastricht. Zob. K. 

Tomaszewski, Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – szansą i wyzwaniem dla obywateli, „Studia Europejskie” 2003, 

nr 2, s. 107-120 oraz I. Pietrzyk, Jednolity rynek europejski jako fundament i motor integracji europejskiej, „Annales 

UMC-S – Oeconomia” 2015, Sectio H, Vol. 49, nr 2, s. 139-142, 

https://journals.umcs.pl/h/article/view/882/704 (dostęp: 13.05.2020).       
3 A. Borkowski, Swoboda przedsiębiorczości w kontekście realizacji interesu ogólnego Unii Europejskiej, s. 36, 

[w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. 

Adama Błasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016. 
4 Organizacja międzynarodowa powołana w 1994 r. w Marrakeszu (ang. World Trade Organization, WTO) 

wspierająca rozwój handlu międzynarodowego. 
5  Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska (Po Amsterdamie i Nicei), Białystok 2001, s. 261. 
6 R. Lipniewicz, Koncepcja opodatkowania kontrolowanej spółki zagranicznej a swoboda przedsiębiorczości w 

Unii Europejskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, T. 15, z. 5, cz. II, s. 129, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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podatkowych poszczególnych państw7. Odmienność stosowanych na gruncie obcych jurysdykcji 

rozwiązań podatkowych prowadzi w wielu przypadkach do powstawania luk prawnych 

umożliwiających przedsiębiorcom czerpanie korzyści finansowych poprzez minimalizowanie 

obciążeń podatkowych8. 

Planowanie podatkowe nabrało szczególnego znaczenia w zakresie podatków 

bezpośrednich. Narastająca z każdym rokiem skala tego zjawiska, spadek wpływów budżetowych 

państw członkowskich z tytułu podatków bezpośrednich oraz brak zharmonizowanego prawa 

podatkowego regulującego opodatkowanie działalności międzynarodowej holdingów wpłynęły na 

wzrost zainteresowania ze strony organów UE tematyką unikania opodatkowania9. Proces 

integracji ekonomicznej w ramach UE uwydatnił przede wszystkim potrzebę zaawansowania prac 

nad harmonizacją systemów podatkowych państw członkowskich w obszarze podatków 

pośrednich. Pierwsza inicjatywa ustawodawcza w tym zakresie znalazła wyraz w zakazie 

nakładania opłat celnych w UE sformułowanym w art. 93 traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską10. Z punktu widzenia funkcjonowania rynku wewnętrznego to podatki pośrednie stały 

się głównym przedmiotem zainteresowania ze strony państw członkowskich i podejmowanych 

prac legislacyjnych mających za cel eliminację zakłóceń konkurencji11.  

Potrzeba budowy wspólnego rynku i zapewnienia swobody przepływu towarów i usług 

odwróciła uwagę państw członkowskich od zagrożeń w zakresie przepływu kapitału12. 

Gwarantowany postanowieniami TFUE13 zakaz ograniczeń w przepływie kapitału umożliwił 

przedsiębiorstwom międzynarodowym warunki do świadomego kształtowania działalności 

 
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-0752bbf8-6f35-337e-87ae-

86347c9ed9b3 (dostęp: 10.02.2020). 
7 Ibidem.  
8 Na temat powstawania luk prawnych zob. w: J. Jankowski, Mapa luki podatkowej w podatku dochodowym od 

osób prawnych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 1, s. 53-66.     
9 D. Gajewski, Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania 

holdingów międzynarodowych, Warszawa 2012, s. 88-94.  
10 Aktualnie art. 113 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej; dalej powoływany jako: TFUE (wersja 

skonsolidowana z 26.10.2012 r. DZ.U. UE C 326/49). 
11 Z. Kuraś, Harmonizacja systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej, „Studia Gdańskie. 

Wizje i Rzeczywistość” 2009, T. 6, s. 230-231. 
12 S. Owsiak, Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, 

Warszawa 2009, s. 131, http://www.pte.pl/pliki/2/1/s_owsiak_harmonizacja.pdf (dostęp: 10.02.2020). 
13 Zob. Artykuł 63 TFUE, który formułuje jedną z czterech podstawowych swobód jednolitego rynku UE, jaką jest 

swoboda przepływu kapitału. W ujęciu organów UE, jest to swoboda o najszerszym zasięgu, obejmująca nie tylko 

państwa członkowskie, ale także państwa trzecie, 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/39/swobodny-przeplyw-kapitalu (dostęp: 10.02.2021). 

http://www.pte.pl/pliki/2/1/s_owsiak_harmonizacja.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/39/swobodny-przeplyw-kapitalu
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gospodarczej w sposób umożliwiający redukcję obciążeń podatkowych w obszarze podatków 

bezpośrednich. Istnieje wiele sposobów i metod pozwalających na osiągnięcie tego celu.  

W doktrynie, orzecznictwie, a także w aktach normatywnych stosowane są różne określenia 

zachowań podatników, których skutkiem jest zmniejszenie wielkości podatków obciążających 

działalność gospodarczą. W nauce prawa podatkowego wypracowane zostały definicje 

poszczególnych pojęć, a tylko nieliczne posiadają definicje normatywne skonstruowane w prawie 

krajowym i unijnym. Tworzenie definicji legalnych służy określonym celom. W przypadku działań 

ukierunkowanych na minimalizację obciążeń podatkowych definicje legalne leżą u podstaw 

konstrukcji środków prawnych uszczelniających system podatkowy14, będących odpowiedzią na 

konkretne działania podatników. Różnorodność mechanizmów stosowanych dla obniżenia 

obciążeń podatkowych zależy od wielu czynników, spośród których należy wymienić przede 

wszystkim podmiot i przedmiot opodatkowania, a także obszar prowadzenia działalności 

podlegającej opodatkowaniu.  

W związku z powyższym w pierwszej kolejności niezbędne jest wyjaśnienie zjawiska 

unikania opodatkowania. Rozważania w tym zakresie mają na celu przedstawienie cech 

charakteryzujących działania podatników, które kwalifikowane są jako unikanie opodatkowania. 

Punktem wyjścia zatem należy uczynić analizę występujących w doktrynie prawa podatkowego 

oraz aktach prawa krajowego i unijnego definicji tego zagadnienia. Stosownie do ram tematu pracy 

badania zmierzać będą w kierunku zdefiniowania pojęcia unikania opodatkowania stosowanego 

poprzez wykorzystanie struktury zagranicznej jednostki kontrolowanej. W związku z tym, że 

celem prowadzonych badań jest ocena skutków funkcjonowania przepisów o podatku od 

zagranicznych jednostek kontrolowanych w działalności międzynarodowych grup kapitałowych w 

tej części pracy ustalony zostanie również zakres pojęciowy międzynarodowej grupy kapitałowej, 

a także omówione zostaną metody unikania opodatkowania preferowane przez międzynarodowe 

grupy kapitałowe. Wyjaśnienie terminologii zagadnień leżących u podstaw tematu pracy jest nie 

tylko zabiegiem koniecznym dla wprowadzenia w problematykę międzynarodowego unikania 

opodatkowania, ale także wymaganym ze względu na wskazany cel badań, albowiem ocena 

krajowych przepisów o CFC nie ma racji bytu bez zrozumienia charakteru prawnego omawianego 

zjawiska.  

 
14  K. Cień, Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe, Warszawa 2022, s. 25. 
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2. Pojęcie unikania opodatkowania 

2.1 Definicja unikania opodatkowania w ujęciu doktrynalnym i normatywnym 

Racjonalność działań podatników przejawia się zasadniczo dążeniem do osiągnięcia 

zamierzonego celu gospodarczego i w związku z tym generowaniem zysków z prowadzonej 

działalności15. Maksymalizacja zysku w drodze dywersyfikacji przychodów nie stanie się jednak 

skuteczna bez wdrożenia odpowiedniej strategii zarządzania biznesem16. Efektywność działalności 

gospodarczej zależy w dużej mierze od zastosowania odpowiedniej dla danego biznesu polityki 

podatkowej17. Podejmowane przez podatników decyzje biznesowe coraz częściej determinowane 

są obowiązującymi w danym miejscu i czasie uwarunkowaniami systemów podatkowych18. Stąd 

też przejawem dążenia do osiągnięcia jak najwyższego wyniku finansowego jest również 

podejmowanie przez podatników działań ukierunkowanych na minimalizację obciążeń 

podatkowych19. 

Z perspektywy realizowanych czynności czy stosowanych środków zmierzających do 

ograniczenia zobowiązań podatkowych strategie podatników mogą przybierać różnorodne formy. 

W literaturze przedmiotu spotkać można kilka sposobów klasyfikowania tego typu działań. 

Niemniej za ugruntowany i powszechnie akceptowany uznać należy podział dokonany z 

perspektywy zgodności z prawem. Najczęściej spotykanym podziałem – dokonywanym z punktu 

widzenia legalności podejmowanych działań – jest ten, który rozróżnia pojęcie unikania 

opodatkowania (ang. tax avoidance) oraz uchylania się od opodatkowania (ang. tax evasion)20. 

 
15  P. Felis, J. Szlęzak-Matusewicz, Optymalizacja podatkowa – możliwości a realizacja, [w:] Etyka, 

sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, red. J. Ostaszewski, M. Wrzesiński, 

Warszawa 2018, s. 97. 
16 P. Dębniak, Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia” 2018, nr 1 (91), s. 153. 
17 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2013, s. 245. 
18 J. Pach, Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej, „Prace Komisji 

Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2016, T. 30, nr 1, s. 76, 

https://bibliotekanauki.pl/articles/438300 (dostęp: 08.03.2022). 
19 M. Żabska, Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 

nr 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 61, s. 264. 
20 Do zwolenników tej tezy należy m.in.: M. Kalinowski, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim 

systemie podatkowym, Toruń 2001, s. 23; B. Brzeziński, Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania 

opodatkowania, Toruń 1996, s. 9; R. Wolański, Unikanie i uchylanie się od opodatkowania w sektorze małych i 

średnich przedsiębiorstw – przyczyny, specyfika, skutki, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2018, nr 132, s. 141-142, 

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/939/article/15308/ (dostęp: 04.03.2022); M. Pasternak-Malicka, Przeciwdziałanie 

unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w Unii Europejskiej, „Humanities and Social Sciences” 2013, nr 1, s. 56-

57, http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/35 (dostęp: 04.03.2022); A. Zalasiński, Nieadekwatność środków 

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/939/article/15308/
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/35
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U podstaw takiego podziału leży stwierdzenie czy postępowanie podatnika mieści się w granicach 

prawa, a mówiąc ściślej, czy stosowana przez niego strategia podatkowa stanowi czyn karalny w 

świetle obowiązującego prawa21. Pomimo że zasadniczy cel obydwu działań sprowadza się do 

minimalizacji obciążeń podatkowych, to jednak legalność bądź bezprawność stosowanych w 

danym wypadku środków nakazuje traktować te pojęcia odmiennie zarówno w ich ujęciu 

normatywnym, jak i z punktu widzenia omawianej problematyki walki z unikaniem 

opodatkowania.   

Inne spotykane w doktrynie określenia, takie jak planowanie podatkowe, optymalizacja 

podatkowa czy oszczędzanie podatkowe często używane są jako synonimy unikania 

opodatkowania, chociaż każde z tych pojęć znajduje w nauce swoją definicję22. Paralelność 

wymienionych zjawisk ma swoje źródło przede wszystkim w legalności konkretnych zachowań, 

które są przejawem działań bądź zaniechań ze strony podatników ukierunkowanych na 

wykorzystywanie możliwości stworzonych przez samego ustawodawcę23. Natomiast zasadnicza 

różnica sprowadza się do ich akceptowalności przez władze podatkowe państwa. W literaturze 

przedmiotu wskazuje się na, wywodzoną z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP24, zasadę wolności 

unikania opodatkowania, gwarantującą zachowanie proporcji pomiędzy interesem państwa a 

interesem podatnika25. Pierwszy z przywołanych przepisów formułuje powszechny obowiązek 

opodatkowania, a zarazem przyznaje ustawodawcy legitymację do stanowienia o obowiązku 

podatkowym i do kształtowania jego treści26. Oznacza to, że konstytucyjny obowiązek ponoszenia 

ciężaru podatkowego ma skutek wiążący wobec obywateli w zakresie unormowanym aktem rangi 

ustawowej, a contrario, działania, które nie skutkują powstaniem obowiązku podatkowego w 

świetle ustawy, nie wpisują się w treść konstytucyjnego nakazu ponoszenia świadczeń 

 
przeciwdziałania nadużyciom podatkowym (unikaniu opodatkowania) dla zapobiegania i zwalczania uchylania się od 

opodatkowania, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana 

Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom I), red. J. Głuchowski, Warszawa 2019, s. 551. 
21 W Polsce aktem normatywnym typizującym tego rodzaju czyny jest ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 

karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 859 ze zm.); dalej jako: k.k.s.   
22 Zob. uwagi na ten temat w R. Wolański, op. cit., s. 141-142. 
23 M. Lachowicz, Schematy unikania opodatkowania funkcjonujące w polskiej praktyce i skuteczność środków 

stosowanych do ich zwalczania, Internetowy System Wydawniczy Ridero 2018 (ebook, s. 60). 
24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483); dalej jako: Konstytucja 

RP. 
25 M. Lachowicz, op. cit., s. 30-31. 
26 J. Orłowski, Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania – wybrane zagadnienia, „Studia 

Prawnoustrojowe” 2013, nr 22, s. 84, https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/1684/edition/1591/content (dostęp: 

07.03.2022).  
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podatkowych27. Podobny wniosek można wywieźć z art. 217 Konstytucji RP, formułującego nakaz 

ustawowego obowiązku określania elementów konstrukcyjnych podatku. Zasada wolności 

unikania opodatkowania wyznacza zatem granice dopuszczalności oporu podatkowego i tym 

samym ogranicza ingerencję państwa w swobodę kształtowania przez podatników własnych 

decyzji biznesowych, których efektem może być zmniejszenie obciążeń podatkowych w prawnie 

dopuszczalnych formach28. Do takich przejawów oporu podatkowego zalicza się planowanie 

podatkowe, optymalizację podatkową oraz oszczędzanie podatkowe, których prawna 

dopuszczalność znajduje uzasadnienie w motywach podejmowanych przez podatników decyzji 

ocenianych jako etyczne i w związku z tym akceptowalnych z punktu widzenia państwa.  

Oszczędzanie podatkowe jest jedyną z wymienionych form minimalizowania obciążeń 

podatkowych, która pozbawiona jest cechy aktywności29. Ograniczanie płatności podatków 

wynika w tym przypadku z rezygnacji z podejmowania działań skutkujących bezpośrednio 

powstaniem obowiązku podatkowego30. Z kolei planowanie podatkowe lub optymalizacja 

podatkowa to zachowanie aktywne, którego przejawem jest dobór dostępnych i prawnie 

dopuszczalnych rozwiązań podatkowych31. Tego rodzaju działanie nie nosi cech nieetycznych czy 

niemoralnych, albowiem odbywa się w granicach obowiązującego prawa, jak to określa A. 

Zalasiński: „(…) gdyż stanowi postępowanie zgodne z treścią przepisów prawa podatkowego oraz 

– co ważne – jest połączone z ujawnieniem przez podatnika okoliczności relewantnych dla 

określenia wysokości zobowiązania podatkowego”32. W ramach optymalizacji podatkowej znajdą 

się zatem działania polegające na wyborze przewidzianego przepisami prawa wariantu 

opodatkowania korzystniejszego z perspektywy podatnika, do których zalicza się m.in. prawo do 

ulg i zwolnień, odliczeń, czy wyboru optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności, a 

nawet wykorzystanie luk w przepisach ustaw podatkowych. 

Inaczej natomiast definiowane jest unikanie opodatkowania, spotykane w doktrynie również 

pod pojęciem nadużycia prawa lub obejścia prawa33, które chociaż nie mieści się w granicach 

 
27 M. Lachowicz, op. cit., s. 31. 
28 Ibidem. Zob. także na temat wolności unikania opodatkowania P. Felis, J. Szlęzak-Matusewicz, op. cit., s. 91. 
29 J. Jankowski, Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych – dopuszczalność i prawne granice, 

Warszawa 2019, s. 4. 
30 P. M. Gaudemet, P. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 585. 
31 B. Brzeziński. Anglosaskie…, s. 10. 
32 Zob. A. Zalasiński, Nieadekwatność …, s. 551. 
33 Ibidem. 
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definicji naruszenia prawa, jest działaniem ocenianym jako nieetyczne oraz niedopuszczalne z 

punktu widzenia jego motywu ukierunkowanego wyłącznie na obniżenie zobowiązań 

podatkowych. W tym sensie należy stwierdzić, że chociaż jest to działanie w ramach 

obowiązujących przepisów prawa, to jednak nieodpowiadające ich celom34. W przeciwieństwie do 

optymalizacji podatkowej, unikanie opodatkowania nie jest ukierunkowane na realizację 

określonego celu gospodarczego. Unikanie podatków ma na celu wykorzystanie możliwości, które 

w ramach i granicach obowiązujących przepisów podatkowych pozwalają zminimalizować 

wielkość płaconych podatków35. Pozostałe motywy towarzyszące rzeczywistym transakcjom 

gospodarczym, związane z realizacją inwestycji i rozwojem przedsiębiorstwa czy zmierzające do 

zapewnienia mu stałego źródła przychodów nie są priorytetem działania podatnika36. W związku 

z tym w nauce prawa podatkowego wskazuje się, że unikanie opodatkowania nie mieści się w 

granicach zasady wolności unikania opodatkowania. Odmienność zjawiska unikania 

opodatkowania na tle pozostałych legalnych form oporu podatkowego akcentowana jest poprzez 

posługiwanie się w opracowaniach naukowych i materiałach dokumentujących prace organów UE 

pojęciem „agresywnej optymalizacji” czy „agresywnego planowania podatkowego” dla określenia 

działań noszących znamiona unikania opodatkowania37.          

Poza nawiasem działań zgodnych z literą prawa doktryna pozostawia natomiast uchylanie 

się od opodatkowania, wskazując, iż każdy przypadek uchylania się od podatku jest działaniem 

nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym38. Bezprawność tego działania przejawia się 

dokonywaniem czynności zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych, które są 

zakazane przez prawo obowiązujące w danym państwie. Uchylanie się od opodatkowania 

określane jest powszechnie jako oszustwo podatkowe polegające na fałszowaniu dokumentów czy 

ukrywaniu przedmiotu opodatkowania, a także jako nieujawnianie organowi podatkowemu danych 

 
34 B. Kuźniacki, Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych, Warszawa/Singapur 2017, s. 13,  

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/103 (dostęp: 15.03.2022). 
35 A. Gomułowicz, Opór podatkowy, [w:] Podatki i prawo podatkowe, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Warszawa 

2010, https://sip.lex.pl (dostęp: 10.02.2021). 
36 Zob. K. Wójtowicz-Janicka, Optymalizacja podatkowa w doktrynie i orzecznictwie, [w:] Optymalizacja 

podatkowa, red. Ł. Mazur, Warszawa 2012, s. 16. 
37 Zob. M. Gordon, Obejście prawa czy unikanie opodatkowania, uwagi terminologiczne, „Toruński Rocznik 

Podatkowy” 2013, s. 178; Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania 

podatkowego (Dz. U. UE L.2012.338.41); dalej jako: Zalecenie Komisji Europejskiej. 
38 A. Gomułowicz, Opór … , [w:] Podatki i prawo podatkowe, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Warszawa 2010. 

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/103
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dotyczących zaistniałych zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania podatkowego39. Każde 

z tych zachowań rodzi odpowiedzialność na gruncie prawa40. Abstrahując od stosowanych przez 

doktrynę kategorii pojęć, podkreślić należy, iż rozróżnienie pomiędzy uchylaniem się od 

opodatkowania a unikaniem opodatkowania przyjęte zostało w prawie UE41. W świetle tych 

unormowań istota uchylania się od opodatkowania polega na umyślnym ukryciu przed organami 

administracji skarbowej okoliczności, z którymi ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku 

podatkowego. Z kolei unikanie opodatkowania występuje pod postacią obejścia prawa 

podatkowego, które w prawie unijnym określane jest pojęciem nadużycia prawa (abuse of law)42.   

W doktrynie prawa spotykane jest rozumienie pojęcia unikania opodatkowania w ujęciu 

szerszym, obejmującym każde działanie zmierzające do minimalizacji obciążeń podatkowych za 

pomocą prawnie dopuszczalnych środków i w ujęciu węższym, jako niedopuszczalne obniżenie 

obciążeń podatkowych z uwagi na obowiązującą ogólną klauzulę obejścia prawa podatkowego43. 

Należy zauważyć, że kluczowym elementem strategii ukierunkowanej na uniknięcie 

opodatkowania jest odpowiednie kształtowanie stosunków cywilnoprawnych, które nie prowadzą 

do realizacji celów gospodarczych typowych dla tego konkretnego stosunku cywilnoprawnego44. 

W tym przypadku czynności podejmowane przez przedsiębiorców nie odzwierciedlają pobudek, 

jakie towarzyszą przedsiębiorcom działającym w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia 

mającego wymiar stricte ekonomiczny, a jedynym motywem nawiązania stosunku 

cywilnoprawnego jest redukcja obciążeń podatkowych45. Podatnicy wykorzystują często 

możliwości, jakie stwarzają przepisy prawa podatkowego. Ich niejasność, niespójność i powstające 

w związku z tym luki prawne stanowią zachętę do uniknięcia opodatkowania46. Pozwala to na takie 

 
39 M. Pasternak-Malicka, op. cit., s. 57. 
40 Zob. czyny kwalifikowane jako delikty z art. 54 i 56 k.k.s.   
41 Definicję obydwu pojęć zawiera Dyrektywa nr 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. w sprawie wzajemnej 

pomocy prawnej pomiędzy właściwymi władzami państw członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich i 

pośrednich (Dz. UE.L. 79.331.8). 
42 A. Werner, Nadużycie prawa podatkowego i unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa sądów 

administracyjnych i sądów unijnych, [w:] Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, red. D. Gajewski, Warszawa 

2018, s. 25. 
43 K. Radzikowski, Planowanie podatkowe a obejście prawa, [w:] Międzynarodowe planowanie podatkowe, red. 

Ł. Ziółek, Warszawa 2007, s. 195-196. 
44 K. Cień, op. cit., s. 42, za: A. Sheldon, Tax Avoision: The Economic, Legal and Moral Inter-Relatioship between 

Avoidance and Evasion, London 1979, s. 3. 
45 B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2003, s. 87. 
46 M. Kalinowski, M. Pakulska, Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podatkowym klauzul generalnych 

służących zwalczaniu unikania opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2005, nr 5, s. 24. 
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ułożenie stosunków cywilnoprawnych, które nie naruszają przepisów prawa cywilnego, a zarazem 

pozostają w pełni skuteczne w świetle obowiązującego prawa nie nosząc znamion pozorności47, 

albowiem prawo nie formułuje w tym obszarze zakazów48. W tym sensie, w doktrynie spotkać 

można określenie „pozornej legalności unikania podatkowania”, które akcentuje zgodność takiego 

działania z przepisami prawa i jawność postępowania podatnika49, podatnik bowiem nie ukrywa 

przed organem podatkowym swojej działalności, a raczej domaga się uznania jej legalności50. 

Koncepcja pozornej legalności unikania opodatkowania obejmuje zatem zachowanie podatnika 

ukierunkowane na minimalizację obciążeń podatkowych, które nie jest akceptowane przez aparat 

skarbowy, ale ze względu na fakt jego legalności nie pozwala organom podatkowym na 

pozbawienie podatnika osiąganych w ten sposób korzyści podatkowych51. Sztuczność działania 

podatnika znamionująca unikanie opodatkowania, wpisuje się w normatywną definicję tego 

zagadnienia uregulowaną w ramach klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania52. W tym 

przypadku ustawodawca za przejaw uniknięcia opodatkowania uznaje podejmowanie czynności w 

celu osiągnięcia korzyści podatkowej, które w danych okolicznościach pozostają w sprzeczności z 

przedmiotem i celem ustawy podatkowej53.      

Wskazane różnice w definiowaniu poszczególnych pojęć wpisujących się w obszar działań 

stanowiących opór podatkowy nie są ostre, co powoduje, że zarówno w nauce, jak i praktyce 

stosowane są zamiennie. Poza wyraźną granicą przebiegającą pomiędzy unikaniem a uchylaniem 

się od opodatkowania, w pozostałych przypadkach, takich jak: planowanie podatkowe, nadużycie 

prawa, czy agresywna optymalizacja podatkowa i agresywne planowanie podatkowe, różnice w 

 
47 M. Gordon, op. cit., s. 176. 
48 J. Jankowski, Analiza skuteczności środków prawnych stosowanych przez polskiego ustawodawcę w celu 

ograniczenia optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych (lata 2011-2016), Rozprawa doktorska, Warszawa 

2018, s. 47, 

https://bip.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/postepowania_awansowe/doktoraty/Jakub_Janusz_Jankows

ki/Rozprawa_doktorska.pdf (dostęp: 17.03.2022).  
49 A. Zalasiński, Nadużycie swobody przedsiębiorczości a unikanie opodatkowania – glosa do wyroku ETS z 

12.09.2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Scheppes plc, Cadbury ScheppesOverseas Ltd przeciwko Commissioners 

of Inland Revenue, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 1, s. 44.  
50 R. Sowiński, Uchylanie się od opodatkowania, Poznań 2009, s.16. 
51 Koncepcja prezentowana m.in. przez B. Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego i orzekanie w sprawach 

podatkowych w państwach anglosaskich, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, nr 4, s. 51.  
52 Art. 119a ustawy z 29.08.1997 r.  (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1540 ze zm.); dalej jako: Ordynacja podatkowa. 
53 S. Bogucki, M. Romanowicz, Niedopuszczalność kwestionowania skutków podatkowych czynności prawnej w 

ramach instytucji art. 199a §2 Ordynacji podatkowej w przypadku nadużycia prawa, Uwagi ogólne: unikanie 

opodatkowania a optymalizacja gospodarcza, [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania: wybrane zagadnienia, 

red. D. Gajewski, Warszawa 2017, s. 3.  
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zachowaniu się podatników nie są aż tak wyraźne. Widać to na przykładzie stanowiska OECD54, z 

którego wynika, że pojęciu unikania opodatkowania należy nadawać szeroki zakres znaczeniowy, 

uwzględniający również inne formy obniżania obciążeń podatkowych55. Podobne wnioski płyną z 

analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który w 

uzasadnieniach rozpatrywanych spraw z zakresu podatków bezpośrednich posługuje się zamiennie 

pojęciami nadużycia prawa i oszustwa podatkowego56, a także unikania opodatkowania57. W 

literaturze przedmiotu wskazuje się, że niekonsekwencja TSUE w stosowaniu terminologii 

odnoszącej się do zjawiska unikania opodatkowania wynika w głównej mierze z braku precyzji w 

określaniu tego pojęcia w prawie wtórnym UE58. Należy zauważyć, że przepisy unijne odwołujące 

się do regulacji przeciwko unikaniu opodatkowania59 nie posługują się wprost takim pojęciem, a 

jedynie wskazują na cechy określonego zachowania postrzegane w kontekście formułowanych w 

tym zakresie przepisów60.  

Definicja legalna unikania opodatkowania w krajowym prawie podatkowym sformułowana 

została w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi implementację przepisu art. 6 ust. 1 

Dyrektywy ATA61. W doktrynie wskazuje się, że umiejscowienie tej definicji w akcie 

normatywnym stanowiącym ogólną część prawa podatkowego nadaje jej rangę definicji wspólnej 

dla całego systemu prawnego62. W związku z tym, dokonując interpretacji pojęcia unikania 

opodatkowania, o którym mowa w przepisach prawa podatkowego, należy odnieść się do definicji 

legalnej tego pojęcia sformułowanej w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej zawartego w rozdziale 

 
54 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and 

Development) utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju sporządzonej w 

Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 76 poz. 490). 
55 Zob. OECD (1987), International Tax Avoidance and Evasion: Four Related Studies, Issues in International 

Taxation, No. 1, OECD Publishing, Paris, s. 17, https://doi.org/10.1787/g2ghgbf6-en (dostęp: 27.06.2022).  
56 Zob. wyrok TSUE z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04, Cadbury Schweppes plc i Cadbury Schweppes 

Overseas Ltd przeciwko Commissioners of Inland Revenue, https://curia.europa.eu (dostęp: 20.12.2019). 
57 Szeroko na temat sposobu interpretacji pojęcia unikania opodatkowania w orzecznictwie TSUE zob. w: M. 

Pfeiffer, What hides behind the notion of tax avoidance in the ECJ's case law?, „Master Thesis”, May 4, 2020,  

https://www.researchgate.net/publication/344949630_What_hides_behind_the_notion_of_tax_avoidance_in_the_EC

J%27s_case_law (dostęp: 28.06.2022). 
58 Ibidem, s. 26 -27. 
59 Zob. artykuł 6 Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu 

przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego (Dz.U. UE L z 19 lipca 2016 r. Nr 193, s. 1 ze zm.); dalej jako: Dyrektywa ATA. 
60 K. Cień, op. cit., s. 69. 
61 A. Dmowski, Skutki implementacji Dyrektywy ATAD do polskiego systemu prawnego,  „Doradztwo Podatkowe 

– Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2019, nr 8, s. 18. 
62 K. Cień, op. cit., s. 58-59.  

https://doi.org/10.1787/g2ghgbf6-en
https://www.researchgate.net/publication/344949630_What_hides_behind_the_notion_of_tax_avoidance_in_the_ECJ%27s_case_law
https://www.researchgate.net/publication/344949630_What_hides_behind_the_notion_of_tax_avoidance_in_the_ECJ%27s_case_law
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1 „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania” działu IIIA „Przeciwdziałanie unikaniu 

opodatkowania”. W ujęciu ogólnym, definicja unikania opodatkowania koncentruje się na dwóch 

kluczowych elementach: sztuczności działania podatnika oraz zamiarze ukierunkowanym na 

osiągnięcie korzyści podatkowej, które stanowią ustawowe przesłanki kwalifikacji określonego 

zachowania jako unikania opodatkowania63.  

Konstruowanie definicji legalnych w aktach normatywnych implikuje nakaz posługiwania 

się zdefiniowanym zakresem pojęcia w ramach danego aktu prawnego lub całego systemu 

prawnego64. Z tych względów należy przyjąć, że definicja unikania opodatkowania zawarta w art. 

119a § 1 Ordynacji podatkowej ma odpowiednie zastosowanie do tożsamych pojęć użytych przez 

ustawodawcę w ramach tego samego aktu prawnego, jak również w ramach innych ustaw 

podatkowych. Podkreślenia jednak wymaga, że ani przepisy o podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych, ani inne regulacje ukierunkowane na ograniczanie zjawiska unikania 

opodatkowania nie odnoszą się expressis verbis do pojęcia unikania opodatkowania. Pomimo tego, 

wydaje się uzasadnione wnioskowanie, że z uwagi na cel wprowadzenia tych przepisów, będących 

de facto implementacją dyrektyw unijnych formułujących regulacje przeciwko unikaniu 

opodatkowania, ich zakres znaczeniowy należy ustalać w kontekście przypisanego im celu65, a 

zatem w kontekście definicji legalnej unikania opodatkowania. Przy czym nie chodzi tutaj o 

odpowiednie stosowanie mechanizmu działania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a 

raczej o przypisanie cech relewantnych dla tego rodzaju zachowania podatnika, takich jak 

sztuczność działania i działanie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. W takim kontekście 

znaczeniowym należy zatem rozpatrywać unikanie opodatkowania w ramach struktury 

zagranicznej jednostki kontrolowanej, co znajdzie szersze uzasadnienie w treści całości 

przeprowadzonych badań. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że zjawisko unikania 

opodatkowania ma charakter względny, co uniemożliwia jego precyzyjne zdefiniowanie66. Z tych 

względów, rozpatrując je w kontekście wykorzystywania zagranicznej struktury kontrolowanej 

 
63 R. Bernat, Charakter prawny klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4 

(68), s. 11-12. 
64 A. Halasz, Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym - w poszukiwaniu woli ustawodawcy, 

„Przegląd Prawa i Administracji CXX/1” Acta Universitatis Wratislaviensis no 3978, Wrocław 2020, s. 601.  
65 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 29 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk 

sejmowy nr 2330, s. 1, https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2330 (dostęp: 20.03.2020) 
66 B. Kuźniacki, Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Konieczność reformy, Warszawa 

2017, s. 20. 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2330
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właściwsze wydaje się odniesienie się do rodzaju transakcji oraz innych działań podejmowanych 

w związku z lokowaniem spółek zależnych w innych jurysdykcjach podatkowych.   

Końcowo należy również wskazać, że różnorodność terminów stosowanych na określenie 

zjawiska unikania opodatkowania obecna przede wszystkim w aktach normatywnych i 

orzecznictwie nie koliduje z zakresem znaczeniowym tego pojęcia ustalonym w świetle jego 

definicji legalnej. Należy bowiem mieć na uwadze, że kwalifikacja zachowań podatników winna 

w każdym analizowanym przypadku czynić za punkt wyjścia dwie podstawowe przesłanki 

definicji unikania opodatkowania, tj. sztuczność działania i działanie w celu osiągnięcia korzyści 

podatkowej. W związku z tym, mając na względzie problematykę oraz zakres prowadzonych 

badań, uwzględniający międzynarodowy aspekt zjawiska unikania opodatkowania, jako 

akceptowalne wydaje się stosowanie zamiennie pojęć unikania opodatkowania i nadużycia prawa. 

Każdy z wymienionych terminów odnosi się do przypadków mających za przedmiot czynności 

realizowane w celu osiągnięcia korzyści podatkowej z pominięciem ich gospodarczego 

uzasadnienia67 i tylko takie działania stanowią centrum zainteresowań państw podejmujących 

walkę z tym zjawiskiem zarówno w płaszczyźnie indywidualnej, jak i w płaszczyźnie 

scentralizowanej w ramach polityki realizowanej na skalę międzynarodową. 

 

2.2 Unikanie opodatkowania w obszarze międzynarodowym  

Unikanie opodatkowania stosowane przez przedsiębiorstwa działające w obszarze 

transgranicznym ma swoje źródło wyłącznie w potrzebie maksymalizacji zysku, którego 

nieodłącznym elementem jest dążenie do redukcji kosztów działalności68. Istotną pozycją 

kosztową obciążającą zysk osiągany z działalności gospodarczej stanowią obciążenia podatkowe69. 

Funkcjonowanie na rynku międzynarodowym stwarza warunki do rozwoju przedsiębiorczości i 

zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Niemniej działalność prowadzona w obszarze kilku 

jurysdykcji podatkowych i związane z tym obciążenia podatkowe dochodów bezpośrednich 

stanowią czynnik ryzyka takiej działalności wynikający w głównej mierze z różnych rozwiązań 

 
67 Zob. definicję legalną nadużycia prawa sformułowaną w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931). 
68 R. Zyskowska, Zarządzanie podatkami w działalności międzynarodowej podatnika podatku dochodowego od 

osób prawnych, [w:] Współczesne trendy w zrządzaniu, edycja 3, red. M. Mazur, Warszawa 2022, s. 161.  
69

 P. Dębniak, op. cit., s. 151-152. 
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podatkowych stosowanych w poszczególnych krajach70. Stąd też uwagę podmiotów prowadzących 

działalność międzynarodową zwraca ekonomiczna skala obciążeń podatkowych i zarazem 

zainteresowanie metodami obniżenia wysokości płaconych podatków71.    

Istnieje wiele środków służących unikaniu opodatkowania. Wybór odpowiedniej metody 

minimalizującej obciążenia podatkowe warunkowany jest przede wszystkim oczekiwaniami 

podatnika, który dokonując określonej transakcji podejmuje równolegle decyzję o jak najbardziej 

efektywnym ekonomicznie – z punktu widzenia interesów tego podatnika – sposobie jej 

opodatkowania72. Stąd też optymalizacja zobowiązań podatkowych stanowi często istotny czynnik 

w procedurze ustalania warunków danej transakcji. W przypadku zjawiska unikania 

opodatkowania motywy podatkowe stają się determinantą całej strategii biznesowej podatnika. 

Unikanie opodatkowania można rozpatrywać jako działania podejmowane w strukturze krajowej 

oraz w strukturze międzynarodowej. Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze danej 

struktury służącej minimalizacji obciążeń podatkowych jest rodzaj planowanej transakcji. 

Charakter podejmowanych w działalności gospodarczej czynności prawnych, a w szczególności 

elementy konstrukcji operacji gospodarczych mogą powodować, że transakcja będzie podlegać 

jednej lub wielu jurysdykcjom krajowym73. 

W ostatnich dwóch dekadach unikanie opodatkowania nasiliło się w obszarze 

transgranicznym. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że bezpośrednim źródłem tego zjawiska 

była integracja gospodarcza niwelująca bariery ekonomiczne, społeczne i polityczne między 

państwami74.  

Międzynarodowe unikanie opodatkowania określane jest w doktrynie prawa jako redukcja 

zobowiązań podatkowych w wyniku wykorzystania legalnych metod związanych z przepływem 

 
70 D. Kozłowska-Makóś, Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna 

odpowiedzialność biznesu, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2018, nr 2, s. 96. 
71 W. Wyrzykowski, P. Dębniak, Agresywne planowanie podatkowe a klauzula obejścia prawa podatkowego,  

„Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka” 2017, nr 4, s. 205.  
72 B.  Walczak, Strategie podatkowe i para podatkowe jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 

[w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A.  Bielawska, Warszawa 2009, s. 241. 
73 B. Kuźniacki, Skuteczność polskich ogólnych norm podatkowo prawnych jako narzędzi potencjalnie służących 

zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych, „Toruński Rocznik 

Podatkowy” 2012, s. 31-32 ( http://www.trp.umk.pl/index.php/trp-2012, dostęp: 29.01.2020). 
74 D. M. Kalir, Taking Globalization Seriously: Towards General Jurisprudence, “Columbia Jurnal of 

Transnational Law” 2001, no. 39, s. 792-793,  

https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1997&context=fac_articles(dostęp: 25.03.2020). 

http://www.trp.umk.pl/index.php/trp-2012
https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1997&context=fac_articles
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osób lub kapitału75. Motywy leżące u podstaw indywidualnych wyborów przedsiębiorców 

działających w obszarze transgranicznym mogą wywoływać różne skutki podatkowe, które zależą 

w głównej mierze ściśle od zmiany siedziby podatnika czy miejsca położenia źródła dochodu lub 

majątku i trwałości tych zmian76.  

Metody unikania opodatkowania w obszarze międzynarodowym znajdują zastosowanie w 

przypadku wykorzystania systemów prawnych państw określanych jako raje podatkowe, a także 

postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które służą osiągnięciu korzyści 

podatkowych w wyniku obniżenia obciążeń podatkowych77. Popularną wśród podatników metodą 

unikania opodatkowania stało się wykorzystywanie zapisów zawartych w międzynarodowych 

porozumieniach służących zapobieganiu podwójnego opodatkowania – umowach o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. Intencją państw przystępujących do tego rodzaju porozumień, była 

eliminacja zjawiska dwukrotnego obciążenia podatkiem tego samego podmiotu lub przedmiotu 

będącego wynikiem zbiegu zakresu dwóch lub więcej jurysdykcji podatkowych w odniesieniu do 

zdarzenia czy czynności o zasięgu transgranicznym78. Efektem niezakładanym i niepożądanym z 

punktu widzenia państw – stron zawieranych umów międzynarodowych – było zwiększenie ryzyka 

nadużyć poprzez wykorzystywanie sztucznych konstrukcji prawnych mających na celu 

zapewnienie dwojakich korzyści79. Po pierwsze, wynikających z krajowych uregulowań 

podatkowych i po drugie, pochodzących z regulacji zawartych w międzynarodowych umowach 

bilateralnych. Główną intencją nadużywania przepisów, zarówno przez osoby fizyczne, jak i 

prawne, jest obejście prawa podatkowego i tym samym uniknięcie opodatkowania w jednym lub 

obu państwach – stronach umowy80.  

 
75 B. Kuźniacki, Geneza unikania opodatkowania oraz przyczyny występowania tego zjawiska, Prawo.pl, 

11.01.2010, https://www.prawo.pl/student/geneza-unikania-opodatkowania-oraz-przyczyny-wystepowania-tego-

zjawiska,135557.html (dostęp: 15.01.2020); B. Kuźniacki, Wprowadzenie do problematyki opodatkowania 

kontrolowanych spółek zagranicznych, „Kwartalnik Ekonomia i Prawo” 2012, T. VIII, nr 1, s. 171-172. 
76 M. A. Wisselink, Part II: Methods of International Avoidance, International Tax Avoidance: Vol. A – General 

and Conceptual Material, Kluwer, Deventer: Rotterdam Institute for Fiscal Studies 1979, s. 60-61. 
77 J. Rudowski, Instrumenty uszczelniające system podatkowy w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych, 

„Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2020, nr 4, s. 11. 
78 S. Bryndziak, Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przez transfer rezydencji 

podatkowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 

2014, nr 68, s. 39. 
79 D. Koreń, Kształtowanie obciążeń podatkowych w stosunkach międzynarodowych, „Monitor Podatkowy” 2014, 

nr 8, s. 12-13. 
80 S. Bryndziak, op. cit., s. 40. 

https://www.prawo.pl/student/geneza-unikania-opodatkowania-oraz-przyczyny-wystepowania-tego-zjawiska,135557.html
https://www.prawo.pl/student/geneza-unikania-opodatkowania-oraz-przyczyny-wystepowania-tego-zjawiska,135557.html
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Zjawisko unikania podatkowego wiąże się przede wszystkim z rozwojem gospodarczym, 

którego bodźcem stały się bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)81. W nauce ekonomii 

prezentowane są różne teorie na temat przesłanek podejmowania inwestycji zagranicznych i ich 

lokalizacji. Za jedną z kluczowych teorii wskazuje się koncepcję J.H. Dunning’a, która zyskała 

popularność z uwagi na jej kompleksowy charakter uwzględniający dotychczasowy dorobek 

nauki82. Teoria ta za podstawowe determinanty podejmowania działalności w innym państwie 

uznaje przewagę własnościową, która wyposaża w odpowiedni kapitał niezbędny do realizacji 

inwestycji, internacjonalizację zapewniającą przedsiębiorstwom dostęp do rynków zagranicznych 

oraz odpowiednią dla danej branży lokalizację83. Światowa ekspansja gospodarcza przynosi wiele 

korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości, ale także dla państw przyjmujących zagranicznych 

inwestorów, wpływając na wzrost kapitału, efektywność produkcji, innowacyjności koniunktury, 

zatrudnienia i płac84. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzbudzają duże zainteresowanie 

krajów o niskim wzroście gospodarczym, które podejmują szereg działań ukierunkowanych na 

przyciągnięcie zagranicznych inwestorów. Istotnym czynnikiem sprzyjającym prowadzeniu 

działalności gospodarczej i aktywującym jej rozwój jest stworzenie korzystnych warunków o 

charakterze prawnym, w tym w szczególności preferencyjnych zasad opodatkowania, które 

ułatwiają przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności85. Państwa zainteresowane 

napływem inwestycji zagranicznych oferują szereg preferencyjnych rozwiązań polegających na 

obniżeniu stawek podatkowych bądź całkowitej rezygnacji z opodatkowania wobec konkretnych 

obszarów działalności gospodarczej86. Preferencje te kierowane są przede wszystkim do 

przedsiębiorstw wielonarodowych (ang. multinational enterprises – MNEs)87 podejmujących 

 
81 Nomenklatura stosowana w doktrynie. Zob. B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 10.  
82 Na temat teorii Dunning’a zob. K. Piotrowska, Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teoriach 

ekonomicznych oraz ich wpływ na gospodarkę Polski, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2018, nr 1 (16), s. 75, 

https://wnus.edu.pl/wpe/pl/issue/989/article/16005/ (dostęp: 28.03.2022). 
83 Ibidem. 
84 K. Gomółka, E. Kacperska, J. Kraciuk, M. Wojtaszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Świat-Europa-

Kaukaz-Polska, Warszawa 2020, s. 18. 
85 P. Folfas, Przenoszenie działalności do rajów podatkowych jako strategia zarządzania finansami korporacji 

transnarodowych: motywy, formy, korzyści i zagrożenia, „Bank i Kredyt” 2008, nr 12, s. 16-17, 
86 J. Jankowski, Optymalizacja …, s. 92. 
87 Termin odnosi się do grupy podmiotów, z których każdy funkcjonuje w grupie jako odrębny podmiot 

gospodarczy i jako odrębny podatnik, niemniej są one ze sobą powiązane ze względu na sprawowana nad tymi 

podmiotami kontrolę przez podmiot dominujący. Zob. definicja stosowana przez OECD, OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises, 2011 Edition, Paryż 2011, s. 17, https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf (dostęp: 

30.03.2020). 

https://wnus.edu.pl/wpe/pl/issue/989/article/16005/
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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bezpośrednie inwestycje zagraniczne o znacznych rozmiarach. Poprzez tego rodzaju praktyki 

państwa zezwalają przedsiębiorcom na przenoszenie części zysków na podmioty od nich zależne 

działające w krajach o niskim opodatkowaniu, co daje możliwość znacznego obniżenia kosztów 

związanych z zapłatą podatku88. Według danych ekonomicznych pozyskanych i udostępnionych 

przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy największe jak dotąd inwestycje zagraniczne 

zrealizowane zostały w najmniejszych terytorialnie krajach, takich jak np. Barbados, Bermudy, 

Brytyjskie Wyspy Dziewicze89. Stosowane przez te kraje rozwiązania prawno-podatkowe 

pozwalają zagranicznym inwestorom na korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania od całości lub 

części uzyskiwanych tam dochodów, w szczególności tzw. dochodów pasywnych, bądź na ich 

niskie opodatkowanie. Tego rodzaju jurysdykcje podatkowe, określane mianem rajów 

podatkowych, stanowią oazy m.in. dla tworzenia przez międzynarodowe holdingi struktur 

gospodarczych wykorzystujących zlokalizowane tam podległe spółki zagraniczne (CFC z ang. 

Controlled Foreign Company) dla minimalizowania obciążeń podatkowych90. Zasadniczo CFC nie 

mają określonego celu gospodarczego, a ich rola sprowadza się do uzyskania korzyści 

podatkowych, które można osiągnąć poprzez ulokowanie spółki zależnej lub zakładu w kraju 

stosującym preferencyjny zasady opodatkowania91. Wykorzystywanie struktury CFC jako środka 

na uniknięcie opodatkowania stało się zjawiskiem globalnym, które zaczęło przynosić państwom 

miliardowe straty92. Według raportu OECD, przenoszenie źródła opodatkowania do rajów 

podatkowych to tylko jedna ze stosowanych na świecie metod unikania opodatkowania (ang. 

international tax avoidance).  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że mechanizmy unikania opodatkowania kształtują 

się pod wpływem zmian przepisów podatkowych. Rygorystyczne przepisy wzmagają opór 

podatników przeciwko obowiązkom podatkowym, a wzrost obciążeń podatkowych skłania ich do 

 
88 A. Haufler, M. Mardan, D. Schindler, Double tax discrimination to attract FDI and fight profit shifting: The role 

of CFC rules, “Oxford University Centre for Business Taxation”, January 2017, WP 17/02, s. 1, 

https://www.nhh.no/globalassets/konferanser/from-panama-to-beps/Schindler-Dirk-CFC-rules-January_2017.pdf 

(dostęp: 30.03.2020).  
89 Szczegółowe dane na ten temat omawia B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 31- 33.  
90 Ibidem. 
91 M. Kluzek, Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 282, s. 59. 
92  Zob. dane nt. wielkości strat powstałych w związku z erozją bazy podatkowej prezentowane w: M. Jamroży, 

Dochody z działalności gospodarczej – analiza stanu obecnego i możliwe kierunki zmian, „Studia BAS” 2018, nr 2 

(54), s. 182.  

https://www.nhh.no/globalassets/konferanser/from-panama-to-beps/Schindler-Dirk-CFC-rules-January_2017.pdf
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poszukiwania metod uchylania się od opodatkowania93. Przyczyny powstawania oporu 

podatkowego upatruje się w działaniach ustawodawczych, których skutkiem jest tworzenie prawa 

niskiej jakości, mające za cel zwiększanie efektywności fiskalnej podatków94. W tym sensie można 

stwierdzić, że katalog metod unikania opodatkowania jest nieograniczony, niemniej chodzi tutaj 

raczej o ilość zindywidualizowanych działań podatników niż o ich określone kategorie. 

Zagadnienie unikania opodatkowania z perspektywy stosowanych metod stało się przedmiotem 

rozpatrywań doktryny znacznie wcześniej niż stało się ono zjawiskiem na skalę globalną. Badania 

nad zjawiskiem unikania opodatkowania zainicjowane już w ubiegłym wieku pozwoliły 

sklasyfikować zachowania podatników według trzech kryteriów takich jak: odroczenie podatków, 

arbitraż podatkowy związany z funkcjonowaniem różnych stawek podatkowych oraz arbitraż 

podatkowy związany z istnieniem różnych strumieni dochodów podlegających opodatkowaniu95. 

Rozwój gospodarczy i podążające za nim zmiany systemów podatkowych państw wpływają na 

kształtowanie zachowań podatników poszukających nowych, odpowiednich do zachodzących 

zmian, metod na minimalizację obciążeń podatkowych. Wydaje się jednak, że wszelkie przejawy 

tej aktywności wpisują się w ten klasyczny podział unikania opodatkowania uwarunkowany celem 

i sposobem dążenia do obniżenia obciążeń podatkowych.  

Zjawisko unikania opodatkowania w aspekcie międzynarodowym ma swoje podłoże w 

zawiłej strukturze prawa, które w tym przypadku reguluje stosunki wykraczające poza granice 

jednej jurysdykcji podatkowej. Działalność transgraniczna podatników wykracza poza ramy prawa 

wewnętrznego państwa jego jurysdykcji i zostaje podporządkowana regulacjom obcych systemów 

podatkowych obowiązujących w miejscach prowadzenia tej działalności, postanowieniom umów 

międzynarodowych oraz normom wynikającym z prawa unijnego. Ta wielowarstwowość 

kompleksowych uregulowań odnoszących się do działalności prowadzonej na skalę 

międzynarodową stanowi z jednej strony istotne wyzwanie dla podatników prowadzących 

działalność transgraniczną, z drugiej natomiast, stwarza duży obszar możliwości do 

wykorzystywania różnic w sposobach i poziomach opodatkowania regulowanych prawem 

 
93 A. Gomułowicz, Postawy wobec opodatkowania, [w:] Podatki i prawo podatkowe, red. A. Gomułowicz, J. 

Małecki, Warszawa 2010, https://sip.lex.pl (dostęp: 10.02.2021). 
94 A. Drywa, Uszczelnianie systemu podatkowego a problemy, których nie możemy tracić z pola widzenia. 

Rozważania na przykładzie prawa podatnika do prywatności, [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. 

D. J. Gajewski Warszawa 2020, s. 15-16. 
95 J.E. Stiglitz, The General Theory of Tax Avoidance, “Working Paper” no. 1868, National Bureau of Economic 

Research 1986, s. 3-4, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1868/w1868.pdf (dostęp: 15.03.2022). 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1868/w1868.pdf
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wewnętrznym poszczególnych państw, a także czerpania korzyści z luk prawnych oraz 

niejednolitego brzmienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania96.  

Międzynarodowe unikanie opodatkowania utożsamiane jest powszechnie z działalnością 

grup kapitałowych czy holdingów działających w obszarze kilku jurysdykcji podatkowych. 

Podkreślić jednak należy, że unikanie opodatkowania przez międzynarodowe grupy kapitałowe 

czy holdingi o zasięgu międzynarodowym nie odzwierciedla w pełni zjawiska unikania 

opodatkowania poprzez tzw. sztuczne struktury tworzone wyłącznie w celu unikania 

opodatkowania. W tym drugim przypadku, unikanie opodatkowania stanowi element strategii 

wykorzystywanej zarówno przez osoby prawne, jak i przez osoby fizyczne. Istotne zatem staje się 

zdefiniowanie pojęć niezbędnych dla przedstawienia i zrozumienia zjawiska unikania 

opodatkowania, w zakresie w jakim jest ono determinantą działań ustawodawczych mających na 

celu uszczelnienie sytemu podatkowego w obszarze krajowym oraz międzynarodowym.   

 

3. Unikanie opodatkowania przez międzynarodowe grupy kapitałowe 

3.1 Definicja międzynarodowej grupy kapitałowej 

W polskim systemie prawnym nie istnieje jednolita i uniwersalna definicja grupy 

kapitałowej. Definicję legalną grupy kapitałowej zawierają m.in. przepisy ustawy o 

rachunkowości97 oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów98, które formułują ich treść 

w sposób odpowiadający celom danej ustawy. Pomimo pewnych odmienności w normatywnym 

ujęciu tego pojęcia w poszczególnych aktach prawnych, punktem stycznym jest odniesienie się do 

elementu dominacji jednego podmiotu nad innymi podmiotami, który wyraża się poprzez 

sprawowaną kontrolę. Doktrynalne ujęcie grup kapitałowych odwołuje się do formy koncentracji 

przedsiębiorstw lub działalności gospodarczej uwarunkowanej powiązaniami o charakterze 

 
96 M. Jamroży, Przedmowa, [w:] Opodatkowanie dochodów transgranicznych, red. M. Jamroży, Warszawa 2016, 

s. 21.  
97 Art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.); dalej 

jako: u.o.r.  
98 Art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

275).  
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kapitałowym występującymi między kilku samodzielnymi pod względem prawnym podmiotami 

gospodarczymi99.    

W literaturze przedmiotu podejmującej zagadnienie konsolidacji bądź zgrupowań 

przedsiębiorstw spotykane są również pojęcia holdingu i koncernu. Niejednomyślność i brak 

precyzji w definiowaniu tych pojęć powoduje, że często, pomimo iż niesłusznie, stosowane są one 

zamiennie. Istotną cechą odróżniającą holding od innych podobnych form, na jaką wskazuje D. 

Gajewski, jest fakt, że spółka dominująca sama nie prowadzi działalności100. W tym przypadku, 

koncentracja kapitału pozwala spółce dominującej przede wszystkim na realizację swoich praw 

wynikających z posiadania udziałów w kapitałach spółek zależnych, do których zaliczyć należy 

m.in. korzystanie z ulg podatkowych i innych form przewidzianych prawem dla struktur 

holdingowych mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych101. W większości opracowań 

prezentowany jest pogląd, że działalność holdingów polega na nabywaniu akcji lub udziałów w 

podmiotach w celu sprawowania nad nimi kontroli, a źródłem osiąganych dochodów spółek 

holdingowych są w głównej mierze wypłacane dywidendy, dochody uzyskiwane ze sprzedaży 

akcji lub udziałów czy też dochody uzyskiwane z tytułu zarządzania podmiotami zależnymi 

wchodzącymi w skład holdingu102.   

Pojęcie grupy kapitałowej wydaje się mieć szerszy zakres znaczeniowy, który warunkuje cel 

utworzenia i stosowania tych regulacji wyznaczony danym aktem prawnym. Podkreślić należy, że 

motywy jakie przyświecały twórcom poszczególnych uregulowań adresowanych do grup 

kapitałowych istotnie różnią się, czego przykładem może być podatkowa grupa kapitałowa będąca 

instytucją służącą wyłącznie do osiągnięcia konkretnych celów podatkowych, czy grupa 

kapitałowa funkcjonująca w ramach określonych przepisami ustawy o rachunkowości103, której 

celem jest konsolidacja wyniku finansowego grupy powiązanych ze sobą spółek dla potrzeb jego 

 
99 O. Grabiec, Istota i przyczyny powstawania grup kapitałowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. 

Zarządzanie” 2011, nr 2, s. 41; R. Ronkowski, Podstawy funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy 

organizacyjne i sposoby zarządzania, [w:] Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, 

właścicielskie i personalne, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Gdynia 2004, s. 11. 
100 D. Gajewski, Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych, Rozdział I § 2 Pojęcie i istota holdingu, Warszawa 

2005, https://sip.lex.pl/, (dostęp: 15.03.2022).  
101 D. Gajewski, The Holding Company as an Instrument of Companies' Tax-Financial Policy Formation, 

“Contemporary Economics” 2013, vol. 7, n. 1, s. 76-77, https://www.econstor.eu/handle/10419/105431 (dostęp: 

16.03.2022). 
102 M. M. Hybka, Schematy optymalizacji podatkowej europejskich struktur holdingowych, „Zeszyty Naukowe 

SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2012, nr 97, s. 264. 
103 D. Gajewski, Opodatkowanie …, Rozdział I § 2 Pojęcie i istota holdingu (dostęp: 15.03.2022). 
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prezentacji w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z przepisami szeroko rozumianej 

rachunkowości104.  

Z punktu widzenia zakresu prowadzonych badań skoncentrowanych na podatkowych 

konsekwencjach międzynarodowej działalności gospodarczej grupy powiązanych ze sobą spółek, 

za najbardziej adekwatne w tym przypadku uznać należy posłużenie się pojęciem grupy 

kapitałowej. Uzasadnienie tego wyboru znajduje podstawy w strukturze kapitałowej, 

organizacyjnej i stricte operacyjnej grupy oraz w zasadach jej funkcjonowania. W tym względzie 

wskazać należy, iż przedmiotem badań jest struktura, w której spółka dominująca w grupie posiada 

bezpośrednio i pośrednio udziały większościowe w kapitałach spółek zależnych, a sprawowana 

przez spółkę kontrola wykracza poza typowe dla holdingu funkcje zarządcze. Spółka dominująca 

prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, a spółki zależne realizują zadania wspierające 

operacyjnie działalność spółki dominującej. Fakt prowadzenia rzeczywistej i wymiernej 

gospodarczo działalności przez spółkę dominującą, jak i spółki zależne jest kluczową przesłanką 

w ramach prowadzonych badań, która stanowić będzie punkt odniesienia dla realizacji postawionej 

tezy badawczej. Przy czym założenie prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w 

odniesieniu do wszystkich spółek tworzących grupę kapitałową ma wyłącznie na celu 

doprecyzowanie charakteru działalności tej grupy jedynie z punktu widzenia oceny zgodności 

przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych z normami wyższego rzędu.                   

Nie ulega wątpliwości, że konstrukcja grupy kapitałowej wykazuje w jakimś stopniu cechy 

właściwe holdingom i koncernom, niemniej z perspektywy szczególnych właściwości, jakie 

wykazuje analizowana w niniejszej pracy struktura powiązanych spółek, w tym przypadku należy 

mówić o grupie kapitałowej. W taki sposób określa się grupa spółek utworzona przez KGHM 

Polska Miedź S.A. i w taki sposób jest ona postrzegana i określana przez odbiorców zewnętrznych, 

w tym przez przedstawicieli nauki105.          

 

 

 

 
104 Zagadnienie rachunkowości obejmuje w tym przypadku przepisy ustawy o rachunkowości oraz wymogi 

sprawozdawczości finansowej określone zakresem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
105 Zob. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wstęp, [w:] Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, 

finansowe, właścicielskie i personalne, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Gdynia 2004, s. 5. 
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3.2 Metody unikania opodatkowania przez międzynarodowe grupy kapitałowe 

Działalność międzynarodowych grup kapitałowych podporządkowana jest wymogom 

różnych systemów podatkowych oraz regulacjom prawa unijnego i międzynarodowego, co nie 

tylko utrudnia prowadzenie działalności, ale także zwiększa ryzyko podatkowe. Ekonomiczne 

skutki opodatkowania działalności międzynarodowej skłaniają przedsiębiorstwa do podejmowania 

decyzji ukierunkowanych na wybór odpowiedniej strategii podatkowej106. W literaturze 

przedmiotu wskazuje się, że optymalizacja zobowiązań podatkowych jest nieodłącznym 

elementem polityki holdingów międzynarodowych, mającej zarówno postać działań 

optymalizacyjnych mieszczących się w granicach dopuszczalnych przez prawo, jak i tych 

wykraczających poza ramy legalności, określanych jako agresywna optymalizacja107. Istota tej 

strategii obejmuje wykorzystywanie licznych instrumentów finansowo-prawnych, a jej stosowanie 

na płaszczyźnie kilku, a nawet kilkunastu ustawodawstw pozwala unikać, a nawet uchylać się od 

opodatkowania108 prowadząc do nienaturalnego zminimalizowania obciążeń podatkowych, a w 

skrajnych przypadkach do całkowitego uniknięcia opodatkowania109. Do najważniejszych 

przyczyn międzynarodowego unikania opodatkowania zalicza się istnienie wielu odmiennych 

jurysdykcji, różnorodność stosowanych przez te jurysdykcje instrumentów finansowych, 

szkodliwą konkurencję podatkową, a także całkowity brak środków harmonizujących system 

opodatkowania holdingów w obszarze UE i mało skuteczną współpracę administracji skarbowych 

państw członkowskich110. Szczególne znaczenie w dobie międzynarodowej integracji 

gospodarczej zyskało zjawisko konkurencji między państwami postrzeganej m.in. w obszarze 

podatkowym111. Zniesienie barier w handlu międzynarodowym i wynikająca z tego integracja 

 
106 K. Gruziel, Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe SGGW, 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 77, s. 179-180, 

https://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2009_n77_s175.pdf (dostęp: 20.03.2022).  
107 D. Gajewski, Polityka Unii Europejskiej przeciwdziałająca szkodliwej międzynarodowej optymalizacji 

opodatkowania, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, Tom 2, nr 3 (7), s. 64-65, 

https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/635/548 (dostęp: 21.03.2022). 
108 D. Gajewski, Wprowadzenie, [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania: wybrane zagadnienia, red. D. 

Gajewski, Warszawa 2017, s. XV. 
109 W. Wyrzykowski, P. Dębniak, op. cit., s. 207. 
110 D. Gajewski, Szkodliwa konkurencja podatkowa w UE jedną z przyczyn unikania opodatkowania, 

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/979067,szkodliwa-konkurencja-podatkowa-w-ue-jedna-z-przyczyn-

unikania-opodatkowania.html, (dostęp: 21.03.2022). 
111 J. Artemiuk, Raje podatkowe w prawie międzynarodowym, „Folia Iuridica Wratislavensis” 2013, 2/2, s. 158.   

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/979067,szkodliwa-konkurencja-podatkowa-w-ue-jedna-z-przyczyn-unikania-opodatkowania.html
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/979067,szkodliwa-konkurencja-podatkowa-w-ue-jedna-z-przyczyn-unikania-opodatkowania.html
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krajowych gospodarek zwiększyły relacje pomiędzy systemami podatkowymi państw112. 

Integracja gospodarcza, a przede wszystkim mobilność kapitału, stały się też jednym z czynników 

inicjujących reformy podatkowe w obszarze UE, których celem była konieczność dostosowania 

systemów podatkowych do globalnego otoczenia i eliminacji zakłóceń podatkowych113.     

Metody międzynarodowego unikania opodatkowania przybierają różnorodne formy, których 

wybór zależy od obranej przez podatnika strategii podatkowej uwarunkowanej specyfiką 

prowadzonej działalności gospodarczej, skalą zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorstwa w 

zakresie redukcji obciążeń podatkowych oraz wachlarzem zachęt podatkowych proponowanych 

przez obce systemy podatkowe. W tym względzie należy stwierdzić, że nie istnieją metody 

unikania opodatkowania właściwe wyłącznie dla holdingów czy międzynarodowych grup 

kapitałowych. Biorąc pod uwagę zasady funkcjonowania holdingów i grup kapitałowych o zasięgu 

międzynarodowym kluczowe znaczenie mają przede wszystkim zasady opodatkowania dywidend 

wypłacanych przez spółki zależne, w przypadku których dochodzi do ich podwójnego 

opodatkowania, tj. na poziomie opodatkowania zysku (dochodu) wypracowanego przez spółkę 

wypłacającą dywidendę, a następnie na poziomie spółki otrzymującej dywidendę jako dochód z 

udziału w zyskach114.   

Mówiąc o międzynarodowym unikaniu opodatkowania należy mieć zatem na uwadze skalę 

tego zjawiska, której wymiar winien być postrzegany raczej przez pryzmat wielkości podmiotów 

transgranicznych, zasięgu prowadzonej przez nie działalności gospodarczej i wartości 

zaangażowanego kapitału, niż poprzez złożoność struktur tworzonych wyłącznie dla celów 

osiągnięcia korzyści podatkowej.        

Według Zalecenia Komisji Europejskiej, agresywne planowanie podatkowe polega na 

wykorzystywaniu aspektów technicznych systemu podatkowego lub rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Tego rodzaju praktyki, 

w ocenie Komisji Europejskiej, prowadzić mogą do podwójnego odliczenia (np. straty 

podatkowej), jakie można uzyskać na podstawie rozwiązań przyjętych w przepisach wewnętrznych 

 
112 OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paryż 1998, s. 13, 

https://www.oecd.org/ctp/harmful/1904176.pdf (dostęp: 21.03.2022). 
113 Ibidem, s. 13-14. 
114 M. M. Hybka, op. cit., s. 264. 

https://www.oecd.org/ctp/harmful/1904176.pdf
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dwóch jurysdykcji podatkowych (państwa źródła i państwa pobytu/siedziby), a także do uniknięcia 

opodatkowania w obydwu jurysdykcjach, tzw. podwójnego nieopodatkowania dochodów.  

Skala unikania opodatkowania w obszarze międzynarodowym, a przede wszystkim 

konstruowane przez przedsiębiorstwa transgraniczne zaawansowane i złożone strategie 

agresywnego planowania podatkowego powodują, że przeciwdziałanie tym praktykom jest 

szczególnie trudne z uwagi na wciąż aktualny problem szkodliwej konkurencji podatkowej 

stosowanej przez wiele państw115. 

Międzynarodowa konkurencja podatkowa jako szczególny rodzaj konkurencji między 

porządkami prawnymi państw116 stworzyła warunki dla kształtowania się rajów podatkowych. W 

ogólnym ujęciu, raj podatkowy to kraj lub terytorium oferujące osobom lub podmiotom 

zagranicznym system prawny pozwalający na obniżenie poziomu opodatkowania, a nawet 

całkowite jego uniknięcie117. Jest to tradycyjny sposób definiowania raju podatkowego 

koncentrujący się na obowiązującym w danym kraju ustawodawstwie podatkowym, które ma na 

celu przyciągnięcie kapitału obcego lokowanego przez spółki zagraniczne pochodzące z państw 

wysokorozwiniętych w formie tworzonych filii i oddziałów118. Oprócz tego wąskiego podejścia, 

funkcjonuje szersze znaczenie raju podatkowego, które odnosi się do pojęcia zamorskiego centrum 

finansowego (OFC z ang. offshore financial centre)119. Centra offshore poza konkurencyjnym 

poziomem opodatkowania zapewniają obcym inwestorom większy zakres bezpieczeństwa 

prawnego i finansowego poprzez stosowanie szkodliwych preferencji podatkowych prowadzących 

do erozji systemu opodatkowania innych państw i zniekształceń alokacji kapitału i usług120. Centra 

finansowe offshore charakteryzuje wysoki udział sektora finansowego w gospodarce, który często 

znacznie przewyższa jej potrzeby, a towarzyszą temu niskie podatki i przyjazny dla inwestorów 

nadzór nad instytucjami finansowymi121.  

 
115 D. Gajewski, Wprowadzenie, [w:] Międzynarodowe …, red. D. Gajewski. 
116 R.A. Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa, Warszawa 2011, s. 45. 
117 Zob. różne definicje rajów podatkowych prezentowane przez P. Folfas, op. cit., s. 16. 

https://www.researchgate.net/publication/321304414_Przenoszenie_dzialalnosci_gospodarczej_do_rajow_podatkow

ych_jako_strategia_zarzadzania_finansami_korporacji_transnarodowych_motywy_formy_korzysci_i_zagrozenia 

(dostęp: 29.01.2020).  
118 Ibidem. 
119 T. Lipowski, Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004, s. 136. 
120 P. Folfas, op. cit, s. 17.  
121 J. Karwowski, Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, Warszawa 2010, s. 17. 
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Transfer zysków do raju podatkowego oferującego niski próg opodatkowania stanowi 

najprostszy sposób na ograniczenie wysokości obciążeń podatkowych i z tego względu cieszy się 

dużym zainteresowaniem wśród podatników, w tym również rezydentów polskich. Polskie 

przepisy odwołujące się do zagadnienia raju podatkowego posługują się pojęciem krajów lub 

terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową122. Określają one listę terytoriów, na 

których obowiązujące systemy podatkowe stosują szkodliwą konkurencję podatkową. 

 Raje podatkowe stały się oazą dla wielu przedsiębiorców, stwarzając możliwości stosowania 

różnorodnych form na minimalizację zobowiązań podatkowych, a nawet całkowitą ich redukcję123. 

Wybór odpowiedniej metody i jurysdykcji podatkowej podporządkowany jest wyłącznie 

konkretnym celom, jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorca dążący do osiągnięcia korzyści 

podatkowych. Złagodzenie skutków opodatkowania działalności międzynarodowych grup 

kapitałowych zapewnia mechanizm wykorzystywania zapisów umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania124. Zdecydowana większość tradycyjnych rajów podatkowych nie jest stroną 

międzynarodowych porozumień podatkowych125, co nie tylko daje podmiotom zagranicznym 

nieograniczone możliwości unikania opodatkowania, ale również uniemożliwia wymianę 

informacji podatkowych między państwami126. Zaawansowane strategie agresywnego planowania 

podatkowego realizowane są na terytoriach typu offshore, które w odróżnieniu od klasycznych 

rajów podatkowych uczestniczą w zawieraniu porozumień podatkowych. W tym przypadku 

skuteczne uniknięcie opodatkowania wymaga odpowiedniego wykorzystania postanowień w 

zawartych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

 
122 Listę rajów podatkowych formułuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od 

osób prawnych (DZ. U. z 2019 r. poz. 600), którą uzupełnia Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. 

(M.P. z 2020 r. poz. 614). 
123 Zob. S. Piccioto, International Business Taxation. A Study in the Internationalization of Business Regulation, 

Cambridge 1992, s. 117, 

https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Picciotto%201992%20International%20Business%20Taxation.pdf 

(dostęp: 20.03.2022). 
124 M. M. Hybka, op. cit., s. 264. 
125

 A. Brodzka, Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji?, 

„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, nr 30, s. 369. 
126 T. Kolanowski, Kajmany – przypadek orzeczniczy, [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D. 

Gajewski, Warszawa 2020, s. 417-418. 

https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Picciotto%201992%20International%20Business%20Taxation.pdf
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Zjawisko niewłaściwego używania postanowień bilateralnych porozumień podatkowych 

określane jest pojęciem treaty abuse127. Polega ono na korzystaniu z przywilejów wskazanych w 

porozumieniach w sposób odmienny od tego, jaki wynikał z intencji państw – sygnatariuszy 

porozumień, a także na korzystaniu z postanowień umów bilateralnych w celu ich nadużycia128. 

Przejawem tego typu praktyk jest osiąganie korzyści umownych przez podmioty do tego 

nieuprawnione (ang. treaty shopping), które kierowane chęcią ograniczenia wysokości obciążeń 

podatkowych, w zgodzie z obowiązującym prawem, tworzą struktury międzynarodowe 

funkcjonujące bez uzasadnienia gospodarczego129. Uzyskanie korzyści podatkowych w ten sposób 

wymaga jedynie ulokowania podmiotu zależnego w odpowiedniej dla planowanych celów obcej 

jurysdykcji podatkowej, a następnie aranżowania przebiegu operacji gospodarczych, który pozwoli 

na kształtowanie poziomu zobowiązań podatkowych.  

W opracowaniach naukowych odnaleźć można wiele metod unikania opodatkowania 

poprzez nabywanie korzyści umownych. Jak wyjaśnia D. Gajewski „obecnie mamy do czynienia 

z liczbą ok. 600 instrumentów, które służą unikaniu opodatkowania przez holdingi w UE, wśród 

nich są "piramidalne derywaty", "dwufazowe warranty", czy "wielopoziomowe kontrakty na 

instrumenty dłużne"130. Najistotniejsze z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla bazy 

opodatkowania wskazuje OECD w Raporcie na temat BEPS wymieniając: zagraniczny zakład 

przedsiębiorstwa w jurysdykcji niskoopodatkowanej (low-taxed branched of foreign company), 

podmiot hybrydowy (hybrid entity), finansowy instrument hybrydowy (hybrid financial 

instrument), spółka pośrednicząca (conduit company) i intrument pochodny (derivative)131.  

Narzędziem wykorzystywanym w celu uniknięcia opodatkowania jest także odpowiednia polityka 

cen transferowych stosowana w relacjach gospodarczych podmiotów tworzących grupę kapitałową 

celem kształtowania wysokości kosztów i przychodów powstających w ich działalności132. 

 
127 Zob. UN Economic and Social Council, Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, 

Subcommittee on Treaty Abuses, 16 October 2006, E/C.18/2006/2, s. 3. 
128 D. Koreń, op. cit., s. 12-13. 
129 Ibidem, s. 13. 
130 D. Gajewski, Szkodliwa konkurencja podatkowa w UE jedną z przyczyn unikania opodatkowania,  

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/979067,szkodliwa-konkurencja-podatkowa-w-ue-jedna-z-przyczyn-

unikania-opodatkowania.html (dostęp: 19.07.2022). 
131 Raport OECD z dnia 12 lutego 2013 r., Addressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 40-41, https://read.oecd-

ilibrary.org/taxation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en#page50  

(dostęp: 21.05.2020). 
132 D. Kozłowska-Makóś, op. cit., s. 100. 

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/979067,szkodliwa-konkurencja-podatkowa-w-ue-jedna-z-przyczyn-unikania-opodatkowania.html
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/979067,szkodliwa-konkurencja-podatkowa-w-ue-jedna-z-przyczyn-unikania-opodatkowania.html
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Odrębne zagadnienie stanowi zakładanie zagranicznych jednostek kontrolowanych, które w 

ramach swoich struktur mogą łączyć różne formy unikania opodatkowania. Istota tego zagadnienia 

jako przedmiot niniejszej dysertacji będzie przedmiotem rozważań i szczegółowej analizy w 

kolejnych rozdziałach.         

 

4 Podsumowanie 

Unikanie opodatkowania to pojęcie powszechnie stosowane w odniesieniu do działań 

mających na celu ograniczanie obciążeń podatkowych podatników. W literaturze przedmiotu, 

orzecznictwie, a także w przepisach prawa można spotkać inne określenia dla tego typu praktyk 

stosowanych przez podatników. Pojęcia te często używane są jako synonimy, chociaż nie zawsze 

oddają one w pełni istotę zjawiska, do którego w konkretnym przypadku się odnoszą. Tempo 

rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim przedsiębiorczości realizowanej w obszarze 

międzynarodowym, spowodowało wzrost zainteresowania podatników minimalizacją obciążeń 

podatkowych. Ekspansja działalności w obszarze różnych jurysdykcji podatkowych dała początek 

nowym metodom pozwalającym na redukcję wielkości płaconych podatków. Odmienność 

systemów podatkowych poszczególnych państw wymusza po stronie podatników podejmowanie 

indywidualnych rozwiązań dostosowanych do przepisów podatkowych obowiązujących w miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Różnorodność wypracowanych przez podatników metod 

i strategii ukierunkowanych na eliminację obciążeń podatkowych zainicjowała potrzebę 

uporządkowania terminologicznego dla tego typu praktyk.   

Autorzy przeprowadzonych w tym obszarze badań prezentują jednolity pogląd na temat 

sposobu klasyfikowania i definiowania działań podatników. Podstawowym kryterium podziału jest 

zgodność z prawem, która pozwala wyodrębnić pojęcie uchylania się od opodatkowania, 

określanego również jako oszustwo podatkowe, spośród pozostałych zachowań ocenianych jako 

legalne z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa. W tej grupie rozróżnia się pojęcia, 

których klasyfikacja jest niezbędna ze względu na specyfikę i cel postępowania podatnika. Każde 

z tych pojęć ma swoją definicję doktrynalną, która nie tylko pozwala na określenie zachowań 

podatników, ale przede wszystkim jest cennym narzędziem dla ich oceny z punktu widzenia 

stosowanych przez państwo środków prawnych służących ograniczaniu tego typu działań.   
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Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulują szereg różnych 

środków ograniczających możliwość obniżania przez podatników obciążeń podatkowych. 

Regulacje te stanowią implementację przepisów dyrektyw unijnych przeciwko unikaniu 

opodatkowania, a ich wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego uzasadniane było 

przeciwdziałaniem odraczaniu lub unikaniu opodatkowania. Niemniej ustawodawca nie posługuje 

się w treści tej ustawy pojęciem unikania opodatkowania, co nie tylko uniemożliwia ocenę 

przepisów regulujących zastosowane w tym zakresie środki prawne, ale także pozostawia zbyt 

szeroki obszar interpretacyjny tych przepisów. Brak precyzji ustawodawcy w formułowaniu 

przepisów prawa ma swoje konsekwencje w stosowaniu pojęć będących podstawą rozstrzygnięć 

organów podatkowych i sądów administracyjnych.   

W związku z tym, mając na względzie temat niniejszej pracy oraz sformułowany cel badań, 

przyjęto, że pojęcie unikania opodatkowania należy interpretować w związku z przedmiotem pracy 

w sposób odpowiadający treści definicji legalnej unikania opodatkowania (klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania) określonej przepisami Ordynacji podatkowej. Zakres definicji legalnej 

obejmuje czynności, które cechuje sztuczność działania podatnika oraz zamiar osiągnięcia 

korzyści podatkowej. Przesłanka sztuczności działania wpisuje się w schemat tworzenia struktury 

zagranicznej jednostki kontrolowanej, której celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej w 

związku z przeniesieniem działalności na obszar jurysdykcji podatkowej stosującej niski pozom 

opodatkowania. Ponadto należy zauważyć, że przepisy regulujące definicję legalną unikania 

opodatkowania oraz podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych stanowią implementację 

tej samej dyrektywy unijnej wprowadzającej przepisy przeciwko unikaniu opodatkowania i ten 

sam cel przyświecał autorom omawianych przepisów.     

Doprecyzowując temat dysertacji, zdefiniowano także pojęcie międzynarodowej grupy 

kapitałowej, które nie posiada definicji legalnej w polskim prawie. Przepisy różnych aktów 

prawnych zawierają definicje grupy kapitałowej, które różni zakres znaczeniowy podyktowany 

celem danego aktu prawnego. W związku z tym, mając na względzie motywy wprowadzenia 

regulacji o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, przyjęto, że pod pojęciem 

międzynarodowej grupy kapitałowej należy rozumieć, grupę powiązanych ze sobą spółek 

prowadzących działalność gospodarczą w obszarze międzynarodowym, w której spółka 

dominująca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą wykraczającą poza funkcje zarządcze 

sprawowane wobec spółek zależnych. Ostatnim obszarem badawczym tej części pracy była analiza 
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metod unikania opodatkowania stosowanych przez międzynarodowe grupy kapitałowe. Celem 

tych rozważań było przedstawienie charakterystycznych dla tej grupy podmiotów technik i strategii 

unikania opodatkowania realizowanych w obszarze różnych jurysdykcji podatkowych, które 

wyróżnia przede wszystkim skala prowadzonej działalności oceniana przez pryzmat ilości spółek 

tworzących grupę i wielkość zainwestowanego w tą działalność kapitału. 
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ROZDZIAŁ II.  ZAPOBIEGANIE ZJAWISKU UNIKANIA OPODATKOWANIA 

1. Wprowadzenie 

Prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowym z punktu widzenia 

prawa podatkowego wymaga od przedsiębiorców dostosowania się do rozwiązań prawnych 

obowiązujących w miejscu prowadzenia działalności. Różnorodność systemów podatkowych 

powoduje, że sposób opodatkowania stosowany w innym państwie staje się determinantą wyboru 

miejsca lokalizacji działalności. Korzystanie z szeregu zachęt podatkowych oferowanych przez 

obce jurysdykcje podatkowe postrzegane jest przez państwo rezydencji podatnika jako działanie 

mające na celu uniknięcie opodatkowania. Działania te, chociaż dokonywane w ramach i granicach 

obowiązującego prawa podatkowego, nie są powszechnie akceptowane, albowiem pozostają w 

sprzeczności z tzw. duchem prawa podatkowego lub intencją ustawodawcy133. Obecnie panuje 

zgodność co do tego, że unikanie opodatkowania jest zjawiskiem negatywnym, albowiem 

prowadzi do erozji wpływów podatkowych do budżetu państwa, a także przyczynia się do 

nierówności efektywnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych, naruszając zasadę 

równości opodatkowania134. Skala i skutki tego zjawiska odczuwalne z perspektywy budżetów 

państw ponoszących rocznie miliardowe straty z tytułu ubytku dochodów publicznych135 aktywują 

państwa do podejmowania wspólnych działań celem zablokowania nieuczciwych praktyk 

podatkowych. W tym względzie na uwagę zasługują podejmowane od wielu lat próby 

uszczelniania systemów podatkowych państw, które zintensyfikowały się w ostatnich kilku latach 

i nabrały szczególnej wagi, stanowiąc aktualnie priorytet w międzynarodowej polityce podatkowej. 

Podejmowane w tym kierunku działania należy uznać za właściwe, pod warunkiem, że nie 

stanowią one uzasadnienia dla wprowadzania restrykcyjnych regulacji ingerujących w prawa i 

wolności obywateli136 i nie zakłócają prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze 

 
133 B. Kuźniacki, Sustainable Development in Poland and Anti-Avoidance Provisions: The Rationale For 

Introducing CFC Rules Into The Polish Tax Law System, Social and Environmental Dimension of Sustainable 

Development: Alternative Models in Central and Eastern Europe, Development Collection of papers from the 6th 

Forum of PhD Students International Seminar European Parliament, Brussels, October 15-17, 2012, s. 143,  

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13517.pdf (dostęp: 15.01.2020). 
134  M. Kalinowski, M. Pakulska, op. cit., s. 20. 
135 Zob. Dane na temat wielkości strat ponoszonych z tytułu unikania opodatkowania, W. Wyrzykowski, P. 

Dębniak, op. cit., s. 209-210. 
136 A. Drywa, op. cit., [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D. J. Gajewski, Warszawa 2020, s. 

17. 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13517.pdf
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transgranicznym. Przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania wciąż stanowi ważny 

element międzynarodowej polityki podatkowej, która realizowana jest dwutorowo poprzez zmiany 

ustawodawcze w obszarze międzynarodowym i krajowym. W kolejnych latach wdrażane są do 

wewnętrznych porządków prawnych regulacje będące wynikiem zintegrowanej strategii 

wymierzonej przeciwko nadużyciom podatkowym określanej powszechnie pojęciem uszczelniania 

systemu podatkowego.      

W rozdziale drugim pracy omówione zostaną narzędzia prawne wypracowane w ramach 

wspólnej polityki realizowanej przez państwa w kierunku eliminacji zjawiska unikania 

opodatkowania. Analiza przyjętych w prawie unijnym i krajowym rozwiązań prawnych 

poprzedzona będzie przedstawieniem założeń i kierunków działań zainicjowanych przez państwa 

zrzeszone w ramach OECD, a następnie podjętej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

Punktem wyjścia dla rozważań w tej części pracy będą wytyczne OECD opublikowane w 

dokumencie określanym Planem BEPS. Wytyczne OECD uznawane są powszechnie za podwaliny 

rozwiązań legislacyjnych zastosowanych w prawie UE, a następnie wdrożonych do systemów 

podatkowych państw członkowskich. W dalszej części omówione zostaną efekty prac 

legislacyjnych realizowanych w kierunku uszczelnienia polskiego systemu podatkowego będące 

w początkowej fazie realizacją wskazań OECD na temat działań niezbędnych do podjęcia w celu 

przeciwdziałania zjawisku erozji podstawy opodatkowania, a następnie wynikiem implementacji 

przepisów dyrektyw unijnych zawierających regulacje przeciwko unikaniu opodatkowania.  

Kluczowym elementem realizowanych przez polskiego ustawodawcę prac legislacyjnych z 

perspektywy tematu niniejszej pracy są przepisy o podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych. W związku z tym w ostatniej części tego rozdziału przedstawione zostaną 

zagadnienia wprowadzające do tematyki konstrukcji tego podatku i wyjaśniające jego istotę oraz 

funkcję jaką pełnią w polskim systemie podatkowym. Mając na względzie temat dysertacji i cel 

prowadzonych badań, rozważania zostaną ograniczone do regulacji zawartych w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

Celem badawczym tego rozdziału jest ukazanie genezy kształtowania się krajowych regulacji 

w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście wskazań i wytycznych 

wypracowanych na szczeblu międzynarodowym. W związku z tym, że przepisy o podatku od 

zagranicznych jednostek kontrolowanych stanowią rezultat tych uzgodnień i transpozycję 

przepisów unijnych, niezbędne jest zbadanie zakresu zrealizowanych prac legislacyjnych w tym 
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obszarze. Wyniki rozważań tej części pracy pozwolą w końcowym etapie prac badawczych na 

ocenę polskich przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych pod względem 

jakości tworzonego prawa i jego wpływu na stosowanie tych przepisów na działalność gospodarczą 

podatników.  

 

2. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania 

 

2.1 Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w obszarze międzynarodowym 

 

Uszczelnianie systemów podatkowych to działania legislacyjne mające na celu dostosowanie 

systemów podatkowych do zmian jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym, społecznym i 

prawnym137. W obszarze międzynarodowym działania te ukierunkowane są w głównej mierze na 

wypracowanie mechanizmów blokujących negatywne skutki integracji gospodarczej.  

Początki uszczelniania systemu podatkowego widoczne były już w pierwszej połowie XX, a 

działania w tym kierunku jako pierwsze podjęły Stany Zjednoczone, które wprowadziły do 

własnego systemu podatkowego przepisy (zwane incorporated pocketbocs) skierowane przeciwko 

osobom fizycznym optymalizującym swoje zobowiązania podatkowe poprzez zakładanie spółek 

mających osobowość prawną a opodatkowanych niższym podatkiem dochodowym138. Przepisy te 

stanowiły pierwowzór regulacji wprowadzanych w kolejnych latach przez inne państwa w zakresie 

ograniczania zjawiska unikania opodatkowania przy wykorzystaniu zagranicznych struktur 

kontrolowanych139.  

Inicjatywa przeciwdziałania unikaniu opodatkowania na skalę międzynarodową podjęta 

została przez państwa stowarzyszone w ramach OECD, której celem było opracowanie środków 

mających powstrzymać międzynarodowe holdingi przed stosowaniem szkodliwych praktyk 

podatkowych140. Koncepcja działań zaproponowana przez OECD znalazła duże wsparcie ze strony 

państw z całego świata, na co wskazuje zaangażowanie przedstawicieli państw i ich bezpośrednie 

 
137 M. Jamroży, A. Łożykowski, Bilans zysków i kosztów działań uszczelniających polski system podatkowy w 

latach 2015-2019, „Studia BAS” 2020, nr 4 (64), s. 96, 

https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6925AAF235DE698AC125866C00633FBD/$file/5.M.Jamrozy_A.Lozykow

ski.pdf (dostęp: 24.03.2022). 
138 B. Kuźniacki, Wprowadzenie do problematyki opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych, 

„Kwartalnik Ekonomia i Prawo” 2012, T. VIII, nr 1, s. 175-176. 
139 Ibidem. 
140 G. Janowski, Wpływ BEPS na polski system podatkowy, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych” 

2016, T. 1, nr 20, s. 130. 

https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6925AAF235DE698AC125866C00633FBD/$file/5.M.Jamrozy_A.Lozykowski.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6925AAF235DE698AC125866C00633FBD/$file/5.M.Jamrozy_A.Lozykowski.pdf
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uczestnictwo w grupach technicznych powołanych do opracowania wytycznych w ramach 

poszczególnych działań Planu BEPS141. Prace OECD przybrały formę zaleceń i wytycznych 

skierowanych do państw całego świata na temat pożądanych działań w zakresie walki z 

agresywnym planowaniem podatkowym142. Plan działań w tym zakresie sformułowany został w 

opracowanym przez OECD raporcie z 1998 r. i skierowanym do wszystkich zainteresowanych 

państw świata143. W centrum uwagi OECD znalazły się m.in. regulacje dotyczące kontrolowanych 

spółek zagranicznych oraz wymiany informacji o transakcjach i operacjach międzynarodowych, a 

także zmiany w obszarze traktatów podatkowych obejmujących przede wszystkim te konwencje, 

których stronami były państwa prowadzące politykę szkodliwej konkurencji podatkowej. W tym 

przypadku podstawowym zaleceniem OECD było zobowiązanie się państw do opracowania listy 

„rajów podatkowych”.    

Sprawozdania z prac prowadzonych przez OECD144 stanowiły kluczowy etap w procesie 

budowy systemu wymiany informacji jako skutecznego narzędzia do walki z nadużyciami 

podatkowymi oraz identyfikacji preferencyjnych systemów podatkowych państw członkowskich, 

które mogłyby się okazać szkodliwe145. Wyniki prac OECD publikowane w kolejnych raportach 

zwróciły uwagę państw na istotę problemu związanego ze zjawiskiem unikania opodatkowania, 

ale przede wszystkim utwierdziły zrzeszone państwa w przekonaniu o skuteczności 

podejmowanych działań i potrzebie ich kontynuacji. Zgodnie z opinią OECD, skuteczność tych 

działań warunkowana była realizacją wspólnej i jednolitej polityki wspartej również 

zaangażowaniem państw niezrzeszonych w jej strukturach146. Podstawowym założeniem 

przyjętym przez OECD było uzyskanie międzynarodowego porozumienia147, które stanowi 

najskuteczniejszy środek w walce z agresywną optymalizacją podatkową, albowiem umożliwia 

 
141 A. Mariański, Działania OECD, [w:] Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. komentarz praktyczny 

2020, Warszawa 2020, red. A. Mariański, https://sip.legalis.pl/ (dostęp: 20.04.2020). 
142 J. Glumińska-Pawlic, H. Szarpak, BEPS 13: Country-by-Country reporting, “Studia Iuridica Lublinensia” 2018, 

vol. XXVII, No 2, s. 24, http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp: 21.05.2020). 
143 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, OECD Publishing, Paryż 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264162945-en (dostęp 30.12.2019). 
144 Sprawozdania aktualizacyjne z prac OECD; zob. na temat wymienionych sprawozdań w J. Artemiuk, op. cit., 

s. 170.   
145 The OECD’s project on harmful tax practices, 2006 update on progress in member countries, s. 2, 

https://www.oecd.org/tax/harmful/37446434.pdf (dostęp: 20.01.2020). 
146 Raport OECD z 1998 r. Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, s. 8, 

https://www.oecd.org/ctp/harmful/1904176.pdf (dostęp: 20.01.2020). 
147 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, s. 9, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en (dostęp: 20.01.2020).  

http://studiaiuridica.umcs.pl/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264162945-en
https://www.oecd.org/tax/harmful/37446434.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
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realizację długotrwałych i prowadzonych na różnych poziomach działań. Czynnikiem 

ograniczającym skuteczność inicjatyw podejmowanych na skalę międzynarodową, zdaniem 

OECD, jest autonomiczność prawna państw leżąca u podstaw ich suwerenności148. Decyzyjność 

państw członkowskich w kształtowaniu własnych rozwiązań prawnych prowadzi do powstawania 

luk prawnych pomiędzy systemami podatkowymi państw wykorzystywanych przez 

przedsiębiorstwa międzynarodowe do obniżania ich obciążeń podatkowych149. Z tych względów 

wszelkie zmiany w obszarze prawno-podatkowym wymagają konsolidacji systemów podatkowych 

oraz przebudowy przepisów wewnętrznych państw podporządkowanej wspólnie wypracowanej w 

obszarze międzynarodowym strategii podatkowej i zarazem minimalizacji indywidualnych działań 

państw w tym zakresie150.  

Uszczelnianie systemu podatkowego w obszarze międzynarodowym to proces złożony, 

wymagający czasu i wielopłaszczyznowych działań, którego skuteczność osłabiają różnice w 

poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych państw oraz odmienności ich systemów 

prawnych, jak common law i continental law151. Z tych względów próby wypracowania 

kompromisowego środka dla tak wielu jurysdykcji podatkowych przez długie lata pozostawały w 

fazie ogólnej debaty nad potrzebą podjęcia działań przeciwko nadużyciom podatkowym. Skala 

problemu związanego z agresywnym planowaniem podatkowym zmotywowała państwa do 

skonkretyzowania działań w celu opracowania założeń polityki wymierzonej przeciwko „erozji 

podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków”152.  

Plan założeń OECD opracowany został w formie dokumentu o nazwie OECD Action Plan 

on BEPS153. Stanowi on pakiet raportów zawierających rekomendacje w zakresie przeciwdziałania 

 
148 A. Biegalski, Jurysdykcja podatkowa, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. 

Brzeziński, Toruń 2009, s. 124. 
149 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r., https://europapnews.pap.pl/walka-o-

utracone-podatki-czyli-jak-ue-przeciwdziala-oszustwom (dostęp: 28.01.2020). 
150 OECD wypowiedziała się na ten temat m.in. w Raporcie z 1998 r.  Harmful Tax Competition: An Emerging 

Global Issue, w którym w punkcie 138 stwierdziła, że: „Indywidualne działania nie rozwiązują problemu, mogą 

jedynie go oddalić. W tym celu wymagane jest międzynarodowe podejście, a OECD jest najbardziej odpowiednim 

forum do podjęcia tego zadania”. 
151 H. Kruk, Unikanie opodatkowania przez spółki w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Dyrektywy Rady, 

„Internetowy Przegląd Prawniczy” TBSP UJ 2016, nr 8, s. 107. 

http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135212838/7_Kruk_8_2016.pdf/3d5db81c-5ea3-4184-9872-

21ce0c7d507b (dostęp: 05.02.2020). 
152 Szczyt w Los Cabos, który miał miejsce w dniach 18-19 czerwca 2012 r. zwołany przez kraje G20. 
153 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en (dostęp: 10.02.2020).  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
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zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferowaniu zysków wraz z harmonogramem ich 

wdrożenia i monitorowania postępu prac w tym zakresie154. Zgodnie w wyjaśnieniem OECD, 

termin BEPS odnosi się do strategii planowania podatkowego mającej za przedmiot wykorzystanie 

luk i rozbieżności w przepisach podatkowych dla ukrycia zysków lub ich transferowania do miejsc, 

w których podatnik wykazuje małą aktywność lub całkowity jej brak, ale gdzie podatki są niskie, 

co skutkuje obniżeniem lub redukcją opodatkowania podatkiem dochodowym155. Trzeba 

podkreślić, że OECD jako organizacja wspierająca międzynarodowy rozwój gospodarczy oraz 

działania na rzecz globalizacji i integracji krajowych gospodarek, zwraca także uwagę na 

negatywną stronę międzynarodowej integracji gospodarczej, która w ocenie OECD otworzyła 

przedsiębiorstwom wielonarodowym możliwości znacznego minimalizowania obciążeń 

podatkowych przynosząc państwom finansowe szkody i wpływając niekorzystnie na sytuacje 

pozostałych przedsiębiorstw czyniąc je mniej konkurencyjnymi156.    

Prace OECD objęły 15 bloków tematycznych, w których wypracowano i określono 

odpowiednie dla każdego z tych bloków instrumenty do walki z procederem unikania 

opodatkowania157. Proponowane przez OECD rozwiązania mają formę wytycznych na poziomie 

krajowym, które wobec braku mocy wiążącej winny być traktowane przez państwa jako modelowe 

zasady do wdrożenia w wewnętrznych systemach podatkowych oraz wytycznych na poziomie 

międzynarodowym wymagających uwzględnienia w umowach międzynarodowych i Modelowej 

Konwencji OECD158. Najbardziej istotne i wymagające podjęcia działań to w ocenie OECD 

obszary: (i) związane z funkcjonowaniem struktur hybrydowych i kontrolowanych spółek 

zagranicznych oraz nadużyciami spowodowanymi wykorzystywaniem udogodnień traktatowych, 

rozwoju gospodarki cyfrowej i efektów potrącania wszelkiego rodzaju kosztów finansowych celem 

obniżenia podstawy opodatkowania czy sztucznego unikani statusu zakładu,  (ii) dotyczące cen 

transferowych, wymiany informacji, metod zbierania i analizy danych w zakresie zmniejszania 

podstaw opodatkowania i transferu zysków, w tym także obowiązkowego ujawniania przez 

 
154 A. Wieśniak-Wiśniewska, M. Czerwiński, Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich 

podatników, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 6, s. 22. 
155 Zob. OECD, About Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), https://www.oecd.org/tax/beps/about/ (dostęp: 

10.02.2020). 
156 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting – OECD, Chapter 1, 

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf (dostęp: 20.02.2020). 
157 D. Gajewski, Regulacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego a wdrożenie działań BEPS, „Studia 

BAS” 2018, nr 2 (54), s. 116.  
158 Zob. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 113-114. 

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
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podatników stosowanych przez nich agresywnych strategii podatkowych, (iii) stworzenie 

wielostronnego instrumentu do wprowadzenia Planu Działań BEPS oraz modyfikacji istniejących 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania159. W tym ostatnim obszarze za najbardziej 

efektywne działanie uznano opracowanie tekstu wielostronnej umowy międzynarodowej, która 

pozwoliłaby na wprowadzenie zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania bez 

konieczności prowadzenia negocjacji w zakresie zmian każdej z tych umów160. Ostateczny tekst 

Konwencji wielostronnej opublikowany został w listopadzie 2016 r.161, a jej podpisanie nastąpiło 

7 czerwca 2017 r. w tym m.in. przez Polskę162. 

Oficjalna wersja raportów BEPS opublikowana została 5 października 2015 r. Już w tym 

czasie wiele państw zainicjowało prace legislacyjne mające na celu dostosowanie lokalnych 

przepisów do wytycznych OECD zawartych w opublikowanych raportach w tym m.in. Polska, 

która za priorytet w tym obszarze przyjęła rozwiązania dotyczące zagranicznych spółek 

kontrolowanych.        

Propozycje OECD w zakresie przewidywanych prac legislacyjnych mają charakter soft low 

w postaci wytycznych i zaleceń, które de facto w świetle prawa międzynarodowego publicznego 

nie stanowią źródła prawa163, ani nie wywołują bezpośrednich skutków na gruncie prawa lokalnego 

państw, poza tym że wpływają na poprawę efektywności prawa164. Niemniej należy stwierdzić, że 

wskazania OECD zainicjowały na skalę międzynarodową proces uszczelniania systemów 

podatkowych. Świadczą o tym przede wszystkim zmiany ustawodawcze przeprowadzone w wielu 

jurysdykcjach podatkowych, a także poparcie dla tych działań ze strony UE, która opracowała 

narzędzia prawne mające na celu ujednolicenie regulacji w zakresie opodatkowania dochodów 

osób prawnych w państwach członkowskich. Polityka podatkowa zdefiniowana przez OECD w 

ramach Planu BEPS okazała się też wyzwaniem dla przedsiębiorstw wielonarodowych, dla których 

planowane rozwiązania w obszarze uszczelniania systemów podatkowych państw oznaczały 

 
159 J. Glumińska-Pawlic, H. Szarpak, op. cit., s. 24. 
160 M. Leconte, M. Raińczuk, Konwencja wielostronna (BEPS działanie nr 15) – omówienie najistotniejszych 

zagadnień, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 5, s. 16.   
161 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, 

dalej jako: Konwencja MLI, https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-

related-measures-to-prevent-beps.htm (dostęp 31.12.2019). 
162 A. Wieśniak-Wiśniewska, M. Czerwiński, op. cit., s. 26. 
163 Ibidem, s. 22. 
164 Zob. na temat definicji soft law w: L. Senden, Soft Law in European Community Law, Oxford and Portland 

Oregon, 2004, s. 111.  

https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
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konieczność zweryfikowania prowadzonej działalności i przeformułowania jej w kontekście 

założeń OECD.  

Pomimo nieustających i zaawansowanych działań państw przeciwko unikaniu 

opodatkowania, zainteresowanie przedsiębiorców międzynarodowych minimalizacją obciążeń 

podatkowych nie słabnie, przede wszystkim z powodu nadal aktywnej polityki podatkowej 

prowadzonej przez jurysdykcje oferujące preferencyjne rozwiązania w zakresie opodatkowania 

dochodów transferowanych na ich obszary przez inwestorów zagranicznych. Możliwości 

skutecznego przeciwdziałania zjawisku agresywnego planowania podatkowego ogranicza niechęć 

takich jurysdykcji do wymiany informacji podatkowych między państwami. Stąd też zagadnienie 

uszczelniania systemów podatkowych nadal pozostaje głównym celem państw członkowskich i 

organizacji międzynarodowych. Efektem kontynuowanych przez OECD prac związanych z erozją 

podstawy opodatkowania i przenoszeniem zysków jest propozycja zmian legislacyjnych165 

wymierzonych przeciwko zagrożeniom jakie niesie cyfryzacja gospodarki światowej oraz dużych 

przedsiębiorstw wielonarodowych166. Plan BEPS 2.0 zyskał aprobatę państw członkowskich, które 

na szczeblu unijnym wypracowały projekt nowych regulacji będących odpowiedzią na wytyczne 

OECD.  

  

2.2 Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w obszarze Unii Europejskiej 

 

2.2.1 Wpływ Planu BEPS na prace ustawodawcze podjęte w obszarze Unii Europejskiej   

 

Rekomendacje zawarte w Raportach BEPS zainicjowały proces wdrażania do porządków 

wewnętrznych państw regulacji w zakresie uszczelniania systemów podatkowych wkrótce po 

publikacji wytycznych OECD. Opracowanie OECD stanowi wezwanie państw do współpracy na 

polu międzynarodowym i akcentuje formę scentralizowanego działania wszystkich państw, 

podkreślając nieskuteczność a nawet negatywny aspekt jednostkowych poczynań poszczególnych 

krajów167.  

 
165 Oświadczenie OECD z dnia 01.07.2021 r., https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-

to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf (dostęp: 25.03.2022). 
166 Propozycja zmian funkcjonuje powszechnie pod pojęciem BEPS 2.0. 
167 F. Majdowski, Regulacje CFC w świetle pozostałych rekomendacji OECD z projektu BEPS – stosunek 

zbieżności, wykluczenia oraz paralelizmu, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017, nr 1, s. 68; Zob. także Raport 

OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD, s. 48,  

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
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Z perspektywy prawa wspólnotowego istotnym czynnikiem, który sprzyjał 

rozprzestrzenianiu się zjawiska unikania opodatkowania, a z drugiej strony spowalniał możliwość 

wypracowania w ramach UE wspólnego narzędzia do walki z nadużyciami podatkowymi, stały się 

swobody europejskie, w tym w szczególności swoboda przedsiębiorczości gwarantująca wolny 

wybór miejsca prowadzenia działalności na terenie UE168. Warunkiem skorzystania ze swobody 

przedsiębiorczości jest utworzenie podmiotu na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z 

jego prawem oraz posiadanie siedziby, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa w jednym z państw 

członkowskich169. Prawo wyboru miejsca, formy prawnej i zakresu prowadzenia działalności 

gospodarczej, w myśl unijnej swobody przedsiębiorczości, umożliwiło zarazem przedsiębiorcom 

nieograniczone możliwości kształtowania decyzji biznesowych dla celów planowania 

podatkowego170. W ten sposób swoboda przedsiębiorczości stworzyła narzędzie do nadużywania 

przez podatników przyznanej im w obszarze UE wolności gospodarczej, tym  bardziej że prawo 

unijne nie wypracowało środków zapobiegających takim praktykom. Gwarantowana 

postanowieniami TUE suwerenność państw członkowskich w kształtowaniu własnych rozwiązań 

podatkowych171 i ogólny charakter prawa traktatowego ułatwiły upowszechnienie działań 

optymalizacyjnych w obszarze UE. W efekcie braku prawnopodatkowej kontroli nad zwiększającą 

się skalą tego zjawiska, kraje UE zaczęły odnotowywać straty we wpływach budżetowych z 

podatków dochodowych172.  

Rekomendacje OECD związane z uszczelnianiem systemów podatkowych stały się sprawą 

priorytetową polityki podatkowej prowadzonej w obszarze UE. W ślad za opublikowaniem przez 

OECD Planu BEPS Komisja Europejska zintensyfikowała prace mające za główny cel walkę z 

agresywnym planowaniem podatkowym, zwiększenie przejrzystości działań państw 

 
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en#page50; 

(dostęp: 21.05.2020). 
168 Artykuły 49-55 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012 P. 0001 

– 0390. 
169 R. Lipniewicz, Koncepcja …, s. 133. 
170 Ibidem, s. 134. 
171 P. Pomorski, Komplementarność krajowej i wspólnotowej polityki podatkowej, „Krytyka Prawa” 2020, T. 12, 

nr 1, s. 122. 
172 Według danych publikowanych 22.01.2020 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny, straty UE wynikające z 

wykorzystywania międzynarodowych transakcji do oszustw podatkowych oraz unikania płacenia podatków szacuje 

się na około 170 mld EUR rocznie, http://pie.net.pl/kraje-ue-traca-170-mld-euro-rocznie-przez-unijne-raje-

podatkowe/ (dostęp: 20.05.2020). Kwota ta jedynie obrazuje skalę zjawiska, którego rozmiary kształtowały się na 

różnych poziomach w przeciągu liku ostatnich dekad.   

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en#page50
http://pie.net.pl/kraje-ue-traca-170-mld-euro-rocznie-przez-unijne-raje-podatkowe/
http://pie.net.pl/kraje-ue-traca-170-mld-euro-rocznie-przez-unijne-raje-podatkowe/
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członkowskich i zapewnienie sprawiedliwych warunków konkurencji wszystkim przedsiębiorcom 

działającym na jednolitym rynku173.  

 

2.2.2 Wpływ orzecznictwa europejskiego na stosowanie przepisów unijnych przeciwko 

unikaniu opodatkowania    

Istotną rolę w uzupełnieniu luk prawnych w jurysdykcjach państw członkowskich odegrało 

orzecznictwo TSUE, który w ramach wykonywanej harmonizacji negatywnej niejednokrotnie 

wypowiadał się w podejmowanych rozstrzygnięciach na temat zakresu i sposobu korzystania przez 

podmioty gospodarcze ze swobody przedsiębiorczości w kontekście unikania podwójnego 

opodatkowania174. W przypadku tego zagadnienia, za przełomowe uznaje się tezy sformułowane 

przez TSUE w wyroku w sprawie Cadbury Schweppes175, w świetle których, korzystanie ze 

swobody przedsiębiorczości w celu obniżenia zobowiązań podatkowych co do zasady nie stanowi 

nadużycia prawa podatkowego pod warunkiem, że działanie to polega na prowadzeniu 

rzeczywistej działalności gospodarczej176. Tym samym, w ocenie TSUE, za niepożądane należy w 

takim wypadku uznać działanie mające na celu wyłącznie tworzenie sztucznych struktur, których 

istnienie de facto nie wiąże się z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości. Tematykę 

nadużycia prawa w kontekście korzystania ze swobody przedsiębiorczości TSUE podejmował w 

wielu innych sprawach177, a tezy sformułowane w kończących je orzeczeniach – z uwagi na ich 

uniwersalny charakter – pozwalają zastosować je do różnych innych przypadków dotyczących 

 
173 Pakiet kluczowych działań w tym obszarze Komisja Europejska przedstawiła w projektach z 28.01.2016 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_16_159 (dostęp: 20.05.2020). 
174 M. Supera-Markowska, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji 

opodatkowania korporacyjnego w UE, Rozdział 1.2.1. Istota harmonizacji opodatkowania korporacyjnego, 

Warszawa, 2010, https://sip.legalis.pl/ (dostęp: 04.07.2022). 
175 Wyrok z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04, Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes 

Overseas Ltd. przeciwko Commissioners of Inland Revenue, https://curia.europa.eu (dostęp: 20.02.2020). 
176 M. Rudnicki, Ł. Szczygielski, Przegląd regulacji CFC w wybranych państwach Unii Europejskiej w rok po 

wyroku ETS w sprawie Cadbury Schweppes (C-196/04), „Monitor Podatkowy” 2007, nr 9, https://sip.legalis.pl/ 

(dostęp: 20.02.2020). 
177 Zob. Wyrok z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02, Halifax plc, Leeds Permanent Development Services 

Ltd, Country Wide Property Investments Ltd przeciwko Commissioners of Customs & Excise, wyrok z dnia 27 

września 1988 r. w sprawie C-81/87, The Queen Ltd przeciwko Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex 

parte Daily Mail and general Trust plc., wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-210/06, Cartesio Octató es 

Szolgaltato bt., https://curia.europa.eu (dostęp: 20.02.2020). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_16_159
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problematyki unikania opodatkowania w kontekście swobód traktatowych178. W każdym takim 

przypadku rozważania TSUE odnoszą się do działań o charakterze sztucznym, co zdaniem 

niektórych autorów badań, pozwala na tezę, że prowadzenie rzeczywistej działalności 

gospodarczej w obcej jurysdykcji podatkowej wyłącza możliwość jej oceny z perspektywy 

unikania opodatkowania179.  

Wspomniany wyrok TSUE, jak i inne orzeczenia podejmowane w sprawach związanych z 

agresywnym planowaniem podatkowym na gruncie podatków bezpośrednich miały olbrzymi 

wpływ nie tylko na proces stosowania prawa w UE, ale także na kształtowanie polityki podatkowej 

państw członkowskich w zakresie eliminacji nadużyć podatkowych. Poza wyrokiem w sprawie 

Cadbury Schweppes kluczową rolę w postrzeganiu zagadnienia planowania podatkowego 

stosowanego przez międzynarodowe grupy kapitałowe odegrały wyroki TSUE w sprawie 

rozpatrywanego zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła należności z tytułu odsetek i 

dywidend wypłacanych przez duńskie spółki z wykorzystaniem zależnych spółek 

pośredniczących180. Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez TSUE w niniejszej sprawie, 

stwierdzenie, że podatnik dopuścił się nadużycia prawa wymaga spełnienia szeregu przesłanek, w 

tym m.in. „wystąpienia subiektywnego elementu w postaci woli uzyskania korzyści wynikającej z 

uregulowania Unii poprzez sztuczne stworzenie warunków wymaganych dla jej uzyskania”.  

Zagadnienie unikania opodatkowania było wielokrotnie przedmiotem rozpatrywań TSUE 

dotyczących sposobu i zakresu korzystania przez przedsiębiorców z praw podmiotowych 

przyznanych im przez prawo unijne181. Terminologia używanych w tym zakresie sformułowań nie 

była jednolita. W orzecznictwie TSUE spotyka się pojęcia nadużycia czy obejścia prawa, które 

stosowane są zamiennie, chociaż doktryna dokonuje w tym względzie rozróżnienia wskazując, iż 

 
178 Więcej na temat orzeczeń TSUE związanych ze zmianą miejsca rzeczywistej siedziby działalności gospodarczej 

w kontekście korzystania ze swobody przedsiębiorczości w A. Opalski, Europejskie prawo spółek. Zasady prawa 

europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 114-125. 
179 A. Zalasiński, Komentarz do wyroku TS z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes 

plc i Cadbury Schweppes Overseas Ltd. v. Commissioners of Inland Revenue, Zb. Orz. 2006, s. I-7995, [w:] 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Komentarz, red. W. Nykiel, A. 

Zalasiński, Warszawa 2014, s. 399.  
180 Wyroki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawach C-115/16, C-118/16, C-119/16 i C-299/16, N. Luxembourg 1 i in. 

przeciwko Skatteministeriet, EU: C:2019:134 oraz C-116/16 i C-117/16 Skatteministeriet przeciwko T Danmark i Y 

Denmark Aps, https://curia.europa.eu (dostęp: 20.02.2020). 
181 A. Bącal, A. Zalasiński, Glosa do wyroku TS z dnia 21 lutego 2006 r., C-255/02, [w:] Orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, red. W. Nykiel, A. Zalasiński, Warszawa 

2014, s. 1238. 
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nadużycie prawa dotyczy prawa w rozumieniu podmiotowym, a obejście prawa odnosi się do 

prawa w sensie przedmiotowym182. 

Koncepcja obejścia prawa po raz pierwszy zastosowana została przez TSUE w wyroku w 

sprawie Johannes Henricus Maria van Binsbergen przeciwko Bestuur van de Bedrijfsvereniging 

voor de Metaalnijvergijd183. Istotą tego rozstrzygnięcia, w tym również innych orzeczeń TSUE184, 

była ocena stosowania przez państwo członkowskie narzędzi prawnych ograniczających 

podatników w korzystaniu ze swobód traktatowych przez podatników, którzy dokonywali zmiany 

miejsca zamieszkania lub siedziby działalności do innych państw wyłącznie w celu obejścia zbyt 

restrykcyjnych lub nieoptymalnych podatkowo przepisów krajowych185. Stanowisko TSUE 

jednoznacznie uznaje za uzasadnione podejmowanie przez państwa członkowskie działań 

ograniczających możliwości wykorzystywania przez podatników postanowień traktatowych do 

osiągania korzyści podatkowych186. Niemniej warto zwrócić uwagę, że według TSUE takie 

ograniczenia zasługują na aprobatę tylko w przypadku stwierdzenia nadużycia prawa czy uchylania 

się od opodatkowania, które według oceny TSUE odnoszą się do zdarzeń (transakcji) 

przeprowadzanych bez ważnych powodów gospodarczych. Co ważne, w ocenie TSUE, 

stwierdzenie nadużycia prawa winno mieć w każdym przypadku odzwierciedlenie w 

okolicznościach danej sprawy187.      

 

 
182 A. Zalasiński, Nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego we wspólnotowym systemie VAT, 

„Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 7, s. 11. 
183 Wyrok TSUE z dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie C-33/74, Johannes Henricus Maria van Binsbergen przeciwko 

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, https://curia.europa.eu (dostęp: 20.02.2020).  
184 Wyroki TSUE z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawie C-115/78, J. Knoors przeciwko Staatssecretaris van 

Economische Zaken, z dnia 3 lutego 1993 r. w sprawie C-148/91, Vereniging Veronica Omroep Organisatie przeciwko 

Commissariaat voor de Media, z dnia 5 października 1994 r. w sprawie C-23/93, TV10 SA przeciwko Commissariaat 

voor de Media oraz z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie C-212/9, Centros Ltd przeciwko Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 

https://curia.europa.eu (dostęp: 20.02.2020). 
185 Więcej na temat rozstrzygnięć TSUE w sprawie obejścia prawa zob. w R. Draba, Przeciwdziałanie unikaniu i 

uchylaniu się od opodatkowania w wybranych dyrektywach z zakresu podatków bezpośrednich, „Krytyka Prawa”, 

2015, tom 7, s. 146-153, http://www.krytykaprawa.pl/api/files/view/59473.pdf (dostęp: 10.02.2020). 
186 Zob. także wyrok TSUE z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie C-321/05, Hans Markus Kofoed przeciwko 

Skatteministeriet, https://curia.europa.eu (dostęp: 20.02.2020). 
187 Zob. wyrok TSUE z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie C-28/95, A. Leur-Bloem przeciwko Inspecteur der 

Belastingdienst/ Ondernemingen Amsterdam 2, https://curia.europa.eu (dostęp: 10.03.2022). 

http://www.krytykaprawa.pl/api/files/view/59473.pdf
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2.2.3 Prace nad unifikacją podatków bezpośrednich w obszarze Unii Europejskiej   

Oczekiwania współczesnej gospodarki oraz potrzeby polityki fiskalnej UE i poszczególnych 

państw członkowskich od wielu lat motywują UE do działań ukierunkowanych na wypracowanie 

wspólnych rozwiązań w obszarze podatków bezpośrednich188. Determinantą tych działań jest 

świadomość UE na temat potrzeb związanych z harmonizacją podatków bezpośrednich189. Prace 

nad ujednolicaniem regulacji dotyczących podatków dochodowych pobieranych od odchodów 

przedsiębiorstw stały się koniecznością i zarazem wyzwaniem, z uwagi na znaczne zróżnicowanie 

krajowych systemów podatkowych zawierających niejednokrotnie konkurencyjne rozwiązania 

podatkowe190. 

Pierwszym znaczącym krokiem w tym kierunku było przyjęcie 1 grudnia 1997 r. przez Radę 

Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich rezolucji o kodeksie 

postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej (code of conduct)191. 

Podstawowym celem jaki przyświecał pracom nad kodeksem było zahamowanie rozwijającej się 

szkodliwej konkurencji podatkowej192. Kodeks nie stanowił instrumentu wiążącego prawnie 

państwa członkowskie, a zatem nie wywoływał bezpośrednich skutków wobec ich systemów 

prawnych. Niemniej zobowiązywał on państwa do podjęcia działań w kierunku przeciwdziałania 

szkodliwej konkurencji podatkowej i co ważne z perspektywy kolejnych inicjatyw, dał początek 

działaniu Grupy ds. Kodeksu Postępowania, której prace miały wpływ na kształtowanie się polityki 

podatkowej UE193.  

Z perspektywy harmonizacji podatków bezpośrednich istotne znaczenie miały dyrektywy 

Rady Unii Europejskiej odnoszące się do opodatkowania należności wypłacanych pomiędzy 

spółkami powiązanymi różnych państw w postaci odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend 

 
188 Dotychczas podejmowane na szczeblu UE działania miały charakter postulatów i okazały się mało skuteczne. 

Zob. na ten temat w K. Burak, Konkurencja podatkowa, „Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział 

Studiów Budżetowych” październik 2005 r., nr 1152, s. 8.     
189 Działania UE w tym zakresie zawężają się do podatku dochodowego od osób prawnych stąd niniejsze 

rozważania nie podejmują problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych. 
190 O wyzwaniach jakie stawiała harmonizacja podatków bezpośrednich zob. S. Owsiak, op. cit., s. 152. 
191 Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie kodeksu 

postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 2 z 06.01.1998 r.). 
192 J. Wyciślok, Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Warszawa 2010, s. 481. 
193 Informacje dostępne na oficjalnej stronie Rady Unii Europejskiej,  

 https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/ (dostęp: 02.01.2020). 

https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/
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i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych194. W przypadku regulacji 

dotyczących odsetek i należności licencyjnych, w literaturze przywołuje się wyrok w sprawie 

Lankhorst – Hohorst195, w którym Trybunał po raz pierwszy dokonał oceny zgodności z prawem 

unijnym krajowych przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji196. Zgodnie z tezą TSUE, 

za niezgodne z traktatową zasadą swobody prowadzenia działalności uznać należy różnicowanie 

sytuacji podatkowej podmiotów na podstawie kryterium rezydencji. Transakcje między spółkami 

różnych państw członkowskich nie powinny, w ocenie TSUE, podlegać bardziej rygorystycznym 

warunkom opodatkowania niż warunki stosowane wobec tych samych transakcji 

przeprowadzanych między spółkami tego samego państwa członkowskiego197. U podstaw 

rozwiązań unijnych leżało założenie jednokrotnego opodatkowania odsetek oraz należności 

licencyjnych w danym państwie członkowskim198. Tożsamy cel przyświecał prawodawcy 

unijnemu w przypadku opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych. Rozwiązania przyjęte w dyrektywie zniosły wymóg poboru podatku u źródła z 

tytułu wypłacanych zysków w państwie siedziby zależnej spółki i zarazem zwolnienie z jej 

opodatkowania w kraju siedziby podmiotu dominującego. 

Innym ważnym narzędziem do walki z agresywnym planowaniem podatkowym stała się 

dyrektywa w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku 

łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów 

dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub 

 
194 Dyrektywa nr 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego 

do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE 

L 157, s 49 ze zm.) oraz dyrektywa nr 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu 

opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw 

członkowskich (Dz.U.UE.L.2011.345.8.), która uchyliła dyrektywę Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w 

sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych 

różnych państw członkowskich zmienioną dyrektywą Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r., http://eur-

lex.europa.eu/ (dostęp: 04.03.2022). 
195 Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-324/00, Lankhorst – Hohorst GmbH przeciwko Finanzamt 

Steinfurt, https://curia.europa.eu (dostęp: 15.02.2020). 
196 Z. Kukulski, Komentarz do wyroku TS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH 

v. Finanzamt Steinfurt, ECR 2002, s. I-11779, [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawach podatkowych. Komentarz, red. W. Nykiel, A. Zalasiński, Warszawa 2014, s. 276. 
197 Ibidem. 
198 W. Maruchin, Wpływ wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych 

między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich na regulacje polskie zawarte w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych, „Monitor Podatkowy” 2013, nr 1, s. 23. 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego199. Podstawowym 

założeniem dyrektywy jest usuwanie ograniczeń i niekorzystnych warunków wynikających z 

przepisów podatkowych państw członkowskich, które dotyczą transakcji restrukturyzacyjnych 

zawieranych przez spółki różnych państw członkowskich200. Dyrektywa wprowadziła w obszarze 

UE przywileje związane z brakiem opodatkowania działań restrukturyzacyjnych i jednocześnie 

wyposażyła państwa członkowskie w możliwość odmowy skorzystania z tych przywilejów w razie 

stwierdzenia, że dokonana czynność, objęta zakresem przedmiotowym dyrektywy ma na celu 

unikanie opodatkowania201. W rozumieniu omawianych regulacji, czynność taka wystąpi, jeśli nie 

jest dokonywana w uzasadnionych celach gospodarczych, a jej zasadniczym celem lub jednym z 

zasadniczych celów jest oszustwo podatkowe lub unikanie opodatkowania.  

Ujednolicanie przepisów dotyczących podatków bezpośrednich w drodze implementacji 

rozwiązań unijnych stanowi nie tylko jeden z etapów integracji systemów podatkowych państw 

członkowskich, ale także odgrywa kluczową rolę w minimalizowaniu negatywnych skutków 

zróżnicowania ich systemów podatkowych202. W literaturze przedmiotu odnaleźć można przykłady 

przeciwdziałania nadużyciu regulacji dyrektywy, z których jeden to ustalenie wymogów, które 

należy spełnić, aby wyeliminować możliwość postawienia zarzutu działania w celu uniknięcia 

opodatkowania, a drugi to sformułowanie klauzuli przeciwdziałającej takiemu nadużyciu203. O ile 

podstawowym założeniem wspomnianych dyrektyw nie była walka z agresywnym planowaniem 

podatkowym, to jednak akty te odegrały istotną rolę w kształtowaniu się polityki podatkowej UE i 

odpowiadały kierunkom działań podejmowanych już w tym czasie przez OECD przeciwko erozji 

podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków. Walka z nadużyciami podatkowymi 

 
199 Dyrektywa Rady (UE) 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu 

opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia 

aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej 

siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (wersja ujednolicona, 

Dz. Urz. UE z 25.11.2009 r., L 310/34, ze zm.). 
200 C. Öner, Comparative analysis of the general anti-abuse rule of the anti-tax avoidance directive: An effective 

tool to tackle tax avoidance?, „EC Tax Review” 2020, 29(1), 43-44.  
201 W. Varga, Komentarz do dyrektywy 2009/133/WE dotyczącej opodatkowania fuzji, podziałów i przekształceń 

spółek, Wprowadzenie, 3.Cel i sens dyrektywy, LEX/el. 2015 (dostęp: 20.01.2021). 
202 B. Ciupek, J. Kaczmarzyk, P. Kania, Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw 

funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – 

Polonia” 2016, Vol. L, 1, Sectio H, s. 433, http://oeconomia.annales.umcs.pl (dostęp: 05.07.2022). 
203

 B. Brzeziński, M. Kalinowski, Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości, Gdańsk 2001, s. 83.  

http://oeconomia.annales.umcs.pl/
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przynoszącymi państwom miliardowe straty, stała się motywem działań organów UE204, które 

począwszy od nowej polityki podatkowej zainicjowanej przez Komisję Europejską, za kadencji 

Jean-Claude’a Junckera, w obszarze podatków bezpośrednich205 kontynuowane były 

konsekwentnie do czasu wprowadzenia przepisów dyrektyw unijnych przeciwko unikaniu 

opodatkowania. 

Proces harmonizacji podatków bezpośrednich w UE powrócił do debaty legislacyjnej pod 

wpływem działań OECD ukierunkowanych na walkę ze zjawiskiem unikania opodatkowania przez 

międzynarodowe korporacje. Opublikowany przez Komisję Europejską pod koniec 2021 r. projekt 

dyrektywy o podatku minimalnym dla przedsiębiorstw międzynarodowych unifikuje poziom 

opodatkowania przedsiębiorstw z obszaru UE prowadzących działalność transgraniczną określając 

minimalny próg opodatkowania działalności międzynarodowych korporacji. Pełna akceptacja 

państw członkowskich dla wypracowanych w UE rozwiązań206 przede wszystkim potwierdza wolę 

państw do kontynuacji polityki UE w obszarze przeciwdziałania nadużyciom podatkowym, ale 

także jest przejawem zainteresowania pracami w kierunku unifikacji zasad opodatkowania 

dochodów osób prawnych w obszarze UE.         

 

2.2.4 Środki prawne przeciwko unikaniu opodatkowania przyjęte w ustawodawstwie 

Unii Europejskiej 

Proces uszczelniania systemów podatkowych w UE nadal trwa. Wyzwania rynku, a w 

szczególności działania podatników stale poszukujących nowych możliwości na optymalizację 

podatkową zmuszają państwa członkowskie do ciągłej aktywności w poszukiwaniu adekwatnych 

rozwiązań w płaszczyźnie minimalizacji nadużyć podatkowych. Kontynuując realizację planu 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i szkodliwej konkurencji podatkowej w UE, Komisja 

Europejska opracowała rozwiązania prawne dotyczące przejrzystości podatkowej zawierające 

 
204 Według danych udostępnionych przez Euro PAP News, straty państw UE z tytułu niezapłaconych podatków 

oszacowane w związku z ujawnieniem powtarzających się przypadków wyciekania podatków wynoszą około 150 mld 

rocznie; https://europarlament.pap.pl (dostęp: 20.02.2020). 
205 Zob. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 28.01.2016 r. na temat przygotowanych projektów 

legislacyjnych dostępny na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_16_159 (dostęp: 27.02.2020). 
206 Na obecnym etapie konsultacji dot. projektu dyrektywy przez pełną akceptację należy rozumieć przede 

wszystkim zgodę państw członkowskich na wprowadzenie globalnego poziomu opodatkowania. Do dalszej dyskusji 

pozostaje natomiast uzgodnienie szczególnych rozwiązań będących przedmiotem zgłoszonych przez państwa 

zastrzeżeń. 
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m.in. propozycję wprowadzenia automatycznej wymiany informacji pomiędzy państwami 

członkowskimi obejmującymi indywidualne interpretacje prawa podatkowego. W ocenie Komisji 

Europejskiej zwiększenie przejrzystości i zacieśnienie współpracy ma kluczowe znaczenie dla 

walki z agresywnym planowaniem podatkowym i nadużyciami podatkowymi, które podważają 

sprawiedliwy podział obciążenia między podatnikami i zakłócają uczciwą konkurencję między 

przedsiębiorstwami207. Z tych też względów istotne stało się zapewnienie państwom członkowskim 

informacji niezbędnych do ochrony swoich baz podatkowych i identyfikacji przedsiębiorstw, które 

usiłują uniknąć płacenia podatków208.  

Pierwsze rozwiązania prawne ukierunkowane stricte na walkę z agresywnym planowaniem 

podatkowym podjęte na szczeblu UE sformułowane zostały w dwóch dyrektywach 

dostosowujących prawo unijne do wytycznych OECD zawartych w Planie BEPS (Dyrektyw ATA 

i Dyrektywa ATA2209). Generalne założenia Dyrektywy ATA to ustanowienie regulacji 

przeciwdziałających erozji baz podatkowych na rynkach wewnętrznych i przenoszeniu zysków 

poza obszar rynku wewnętrznego. Postanowienia Dyrektywy obejmują zagadnienia: ograniczenia 

możliwości odliczania odsetek, opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w 

przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (exit taxation), 

zasad przeciwdziałania rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych oraz zasad 

dotyczących opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych. W poziomie 

unijnym, powyższe regulacje w sposób kompleksowy definiują mechanizmy unikania 

opodatkowania oraz narzędzia służące eliminacji tego typu praktyk podatkowych. 

Poprawie transparentności i pewności prawa podatkowego służyć miało wdrożenie Działania 

12 BEPS przewidującego wsparcie walki z nadużyciami podatkowymi poprzez obowiązkowy 

system informowania władz skarbowych o mechanizmach planowania podatkowego (tzw. 

 
207 Ibidem. 
208 Komunikat prasowy dotyczący pakietu przejrzystości podatkowej opublikowany 18 czerwca 2015 r. na stronie 

Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_15_4610 (dostęp: 22.02.2020).  
209 Dyrektywa Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie 

rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (Dz.U. UE L z 7 czerwca 2017 r. Nr 

144, s. 1). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_15_4610
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Mandatory Disclosure Rules – MDR)210. Obowiązek ten wprowadziła Dyrektywa 2018/822211 

uchwalona 25 maja 2018 r., a jej podstawowym założeniem jest zobowiązanie podatników i ich 

tzw. promotorów do informowania krajowych władz skarbowych o opracowaniu, udostępnianiu 

lub wdrażaniu uzgodnień ukierunkowanych na odniesienie korzyści podatkowych212.  

Wprowadzone regulacje mają przede wszystkim na celu identyfikację metod międzynarodowego 

planowania podatkowego, których ujawnienie ma być pomocne w opracowaniu zmian 

ustawodawczych m.in. poprzez eliminowanie luk prawnych213. 

Realizacją zapowiadanych wcześniej przez Komisję Europejską działań mających na celu 

promowanie współpracy administracyjnej między organami podatkowymi było przyjęcie przez 

Radę do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w dniu 25 maja 2018 r. zmian do 

Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC 6)214 

wprowadzających obowiązek automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do uzgodnień 

transgranicznych215. Propozycja zmiany przepisów Dyrektywy podyktowana była potrzebą 

ustanowienia narzędzi pozwalających na natychmiastową reakcję na planowane i podejmowane 

przez podatników szkodliwe praktyki optymalizacyjne z wykorzystaniem zagranicznych spółek, 

których przykładem są ujawnione nadużycia podatkowe mające za przedmiot przenoszenie 

środków finansowych do tzw. rajów podatkowych stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową216.  

Uszczelnianie systemu podatkowego w UE to temat aktualny, rozwijający się i nadal wciąż 

problematyczny. Istnieje wiele obszarów, które pozostają wyzwaniem zarówno dla administracji 

 
210 Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, publikacja 05.10.2015 r.,  

http://www.oecd.org/tax/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report-9789264241442-en.htm, (dostęp: 

15.01.2020). 
211 Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie 

obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających 

zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. UE. L 139/2018, s. 1-13). 
212 M. Wojtas, K. Musiał, Raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie, LEX/el. 2019 (dostęp: 

28.03.2022). 
213 K. Gil, M. Guzek, M. Lejman, Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz, 

Warszawa 2019, s. XIII. 
214 Dyrektywa Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie 

obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych 

uzgodnień transgranicznych (Dz.U. UE L z 5 czerwca 2018 r. Nr 139). 
215 Informacja na stronie Rady Europejskiej UE, 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/05/25/ (dostęp: 25.02.2020). 
216 Chodzi tutaj m.in. o działania optymalizacyjne międzynarodowych koncernów tj.: Luxleaks, Paradise Papers, 

SwissLeaks. 

http://www.oecd.org/tax/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report-9789264241442-en.htm
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/05/25/
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podatkowych państw członkowskich, ale i dla Komisji Europejskiej. Świadczą o tym prace jakie 

kontynuowane są w obszarze UE we współpracy z OECD nad zharmonizowaniem podatków 

bezpośrednich. Jednym z ostatnich rozwiązań w tym obszarze jest opracowany na poziomie 

unijnym, pozostający w fazie negocjacji, projekt Dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia 

globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w UE217. Projekt 

unijnego rozwiązania legislacyjnego jest wynikiem międzynarodowego porozumienia w sprawie 

reformy podatkowej wypracowanego przez członków OECD w ramach prac nad projektem BEPS 

2, które ma na celu zapewnienie sprawiedliwości, przejrzystości i stabilności międzynarodowych 

ram dotyczących podatku od osób prawnych218. Zakres prac OECD obejmuje nie tylko zagadnienia 

podatku minimalnego (tzw. Filar 2), ale także rozwiązania podatkowe obejmujące gospodarkę 

cyfrową (tzw. Filar 1). W fazie projektu znajdują się obecnie opracowywane przez Komisję 

Europejską rozwiązania, których celem jest identyfikacja spółek dokonujących operacji 

transgranicznych, które nie posiadają wystarczających zasobów dla wykonywania danego typu 

działalności (tzw. substancji ekonomicznej)219. 

Najnowsze projekty unijnych dyrektyw dopełniają wytyczne dwóch aktualnie 

obowiązujących dyrektyw przeciwko unikaniu opodatkowania (ATAD, ATAD2) i jak wyjaśnia 

Komisja Europejska, stanowią one kolejny etap polityki unijnej wymierzonej przeciwko 

agresywnemu planowaniu podatkowemu realizowanemu przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.     

Unijna polityka w obszarze uszczelniania systemów podatkowych ma postać wielowymiarowej i 

rozłożonej w czasie strategii. Podejmowane inicjatywy ustawodawcze są wyrazem reakcji na 

bieżące problemy państw członkowskich, których źródłem jest niesłabnąca aktywność podatników 

w poszukiwaniu miejsc i metod pozwalających na minimalizację obciążeń podatkowych. 

Opublikowany przez Komisję Europejską 22 grudnia 2021 r. projekt Dyrektywy ATAD3220 

świadczy o aktualności problemów związanych z funkcjonowaniem sztucznych struktur 

 
217 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on ensuring a global minimum level of taxation for multinational groups 

in the Union, 22.12.2021 r. COM(2021) 823 final, 2021/0433 (CNS), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0823 (dostęp: 23.03.2022). 
218  Ibidem. 
219 Zob. projekt Dyrektywy Rady UE, występującej również pod nazwą ATAD-3, dostępny na stronie: 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-12/COM_2021_565_1_EN_ACT_part1_v7.pdf 
220 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes 

and amending Directive 2011/16/EU,  

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-12/COM_2021_565_1_EN_ACT_part1_v7.pdf (dostęp: 

09.08.2022). 
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wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe do unikania opodatkowania. Celem 

Dyrektywy, zgodnie z uzasadnieniem Komisji Europejskiej, jest kontynuacja prac związanych z 

uszczelnianiem systemów podatkowych. Niemniej zakres proponowanych rozwiązań wskazuje na 

niską skuteczność regulacji dotyczących zagranicznych struktur kontrolowanych wprowadzonych 

Dyrektywą ATA w odniesieniu do działalności podmiotów nieprowadzących rzeczywistej 

działalności.    

 

3. Środki ograniczające unikanie opodatkowania przyjęte w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych    

 

3.1 Wdrożenie wytycznych OECD i Rady UE do krajowego porządku prawnego 

 

Przystąpienie Polski do UE zainicjowało proces przebudowy krajowego systemu 

podatkowego w sposób dostosowujący polskie przepisy podatkowe do polityki wspólnotowej. 

Transformacje polskiego prawa podatkowego to wieloletni proces wymagający dostosowania 

wewnętrznych rozwiązań nie tylko do zmian gospodarczych, ale także do działań będących 

elementem polityki fiskalnej kreowanej przez organy UE. Szczególną aktywnością w tym temacie 

charakteryzują się nowelizacje podatków bezpośrednich będące pokłosiem rewolucji podatkowej 

dokonanej przez OECD, a następnie prac legislacyjnych przeprowadzonych w UE w kierunku 

uszczelniania systemów podatkowych. Chociaż przedmiotem niniejszej pracy nie jest ocena 

poszczególnych osiągnięć Polski w obszarze przeciwdziałania nieuczciwym praktykom 

podatkowym, to warto zauważyć, że zainteresowanie pracami legislacyjnymi ze strony krajowego 

ustawodawcy pojawiło się wkrótce po ogłoszeniu raportów OECD dotyczących zjawiska erozji 

bazy podatkowej i przerzucania zysków. Podkreślenia wymaga również, że przebudowa krajowych 

przepisów w obszarze podatków bezpośrednich zainicjowana została jeszcze przed zakończeniem 

prac w UE obejmujących środki prawne skierowane na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. 

Towarzyszący tym procesom pośpiech legislacyjny poddany został krytyce w środowisku 

przedstawicieli prawa podatkowego, który w ich ocenie nie zapewnia jakości tworzonego w tej 

materii prawa.  

Polska należy do grupy państw wykazujących dużą aktywność i zainteresowanie zmianami 

ustawodawczymi uszczelniającymi system podatkowy. Wieloletni proces zmierzający do eliminacji 
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działań optymalizacyjnych podatników221 zainicjowała nowelizacja ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych uznająca za podatnika tego podatku spółki komandytowo-akcyjne będące 

rezydentami krajowymi222. Nowelizacja była odpowiedzią na rekomendacje OECD dotyczące 

zapewnienia w prawie krajowym mechanizmów neutralizujących efekty hybrydowe struktur wyko-

rzystujących niespójność systemów podatkowych223. Preferencyjne dla przedsiębiorców efekty 

podatkowe zapewniało prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowo-

akcyjnej będącej do czasu omawianej nowelizacji podatnikiem podatku dochodowego od osób 

fizycznych224. Szereg zmian podyktowanych chęcią wdrażania Planu BEPS wprowadziła 

nowelizacja u.p.d.o.p obowiązująca od 1 stycznia 2015 r., której zakresem objęto m.in. ograniczenia 

w możliwości rozliczania kosztów z tytułu tzw. pożyczki partycypacyjnej oraz wydatków 

odsetkowych powstających w związku z finansowaniem spółek zależnych przez jednostki 

powiązane, a także regulacje dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych225. 

Zmiany ustawodawcze dokonywane pod wpływem wytycznych OECD w kierunku 

uszczelniania systemów podatkowych państw koncentrują się w zdecydowanej mierze na wymogu 

treści ekonomicznej transakcji lub działalności podatników. W obszarze polskich regulacji 

przesłanka uzasadnienia ekonomicznego działania podatnika występuje w przepisach 

formułujących m.in. klauzule antyabuzywne oraz podatek od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych. Szczególne rodzaje klauzul wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. implementująca postanowienia 

dyrektywy Rady (UE) 2015/121 z 27.01.2015 r. zmieniającej dyrektywę 2011/96/UE w sprawie 

wspólnego systemu opodatkowania mającej zastosowanie w przypadku spółek dominujących 

 
221 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym – druk sejmowy nr 1725, s. 2. 

https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1725 (dostęp: 06.07.2022). 
222 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387). 
223 Zob. M. Jamroży, Optymalizacja podatkowa przez spółkę osobową, [w:] Spółka osobowa prawa handlowego. 

Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, red. M. Jamroży, A. Jamroży, Warszawa 2012, s. 316-317. 
224 Zob. M. Wojna, Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej – konsekwencje w płaszczyźnie prawa 

handlowego, „Prace naukowe z prawa spółek i własności intelektualnej” czerwiec 2015, zeszyt nr 2, 

https://issuu.com/knps.umcs/docs/pnzpsiwi (dostęp: 06.01.2020), a także B. Kuźniacki, Krytyczna analiza planów 

opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie 

opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w definicji komplementariusza, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 10, s. 9-

21. 
225 W pierwotnym brzmieniu, obowiązującym do końca 2018 r., przepisy te posługiwały się pojęciem 

zagranicznych spółek kontrolowanych. 

https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1725
https://issuu.com/knps.umcs/docs/pnzpsiwi
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i spółek zależnych różnych państw członkowskich, tzw. dyrektywa Parent-Subsidiary)226. Krajowe 

przepisy ograniczają możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych 

przez spółki powiązane od rzeczywistego charakteru realizowanej czynności, mającego 

ekonomiczne uzasadnienie poprzez tzw. klauzulę SAAR (specific anti-avoidance rules)227. Na 

analogicznych zasadach skonstruowana została klauzula obejścia prawa wprowadzona do 

Ordynacji podatkowej w lipcu 2016 r. tzw. klauzula GAAR228 skierowana przeciwko czynnościom, 

które nie mają racjonalnego uzasadnienia ekonomicznego i  dokonane zostały w celu osiągnięcia 

korzyści podatkowej229. 

Uszczelnianiu przepisów krajowych towarzyszyły podejmowane przez Polskę działania w 

zakresie modyfikacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasadniczym celem tych 

zmian było uniemożliwienie podatnikom dokonywania zaliczenia podatku, który nie został 

zapłacony w państwie osiągnięcia dochodu. Preferencyjność takiego rozwiązania umożliwiała, tzw. 

klauzula tax sparing wprowadzana przez państwa do treści umów bilateralnych230.  

Wdrażane do krajowego porządku prawnego środki przeciwdziałające nadużyciom 

podatkowym wymagały, stosownie do zaleceń OECD, wsparcia poprzez zacieśnienie współpracy 

pomiędzy państwami. Z tych względów sprawą szczególnej wagi stało się zapewnienie wymiany 

informacji podatkowych pomiędzy administracją poszczególnych państw, która zdefiniowana 

została jako środek przeciwdziałania szkodliwym praktykom podatkowym stosowanym w głównej 

mierze przez państwa zaliczane do grupy tzw. rajów podatkowych231. Podstawę do wymiany 

informacji stanowią postanowienia międzynarodowych porozumień bilateralnych, a zatem zakres 

dokonywanej wymiany i skuteczność tego narzędzia zależy ściśle od ilości zawartych porozumień 

 
226 Dz. Urz. UE L21 z 28.01.2015 r., s. 1. 
227 Majdowski F., Implementacja klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli antyabuzywnej do ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych na skutek „uszczelnienia” dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach, 

„Przegląd Podatkowy” 2016, nr 2, 36–37. 
228 Art. 119a Ordynacji podatkowej. 
229 J. Glumińska—Pawlic, B. Kubista, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawno-podatkowe, 

„Analizy i Studia CASP” 2017, T.1, nr. 3, s. 1-2. 
230 M. Kluzek, Tax sparing jako insrument wspomagający napływ inwestycji zagranicznych do państw 

rozwijających się na przykładzie Cypru, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse - 

nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne” 2011, nr 173, s. 384. 
231 A. Brodzka, Skuteczność umów o wymianie informacji podatkowych w relacjach z państwami stosującymi 

szkodliwą konkurencję podatkową, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, V. 106, s. 18, 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2450-8179-year-2018-volume-106 (dostęp: 

06.07.2022). 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2450-8179-year-2018-volume-106
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z innymi państwami232. Szczególnie istotne jest w tym obszarze zainteresowanie problemem ze 

strony państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, których niechęć do współpracy w 

zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami osłabia efektywność inicjatyw 

ustawodawczych podejmowanych w celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania233. Stosownie 

do wskazań OECD, Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia listę państw - rajów 

podatkowych234, które poprzez stosowane preferencyjne rozwiązania podatkowe wpływają w 

największym stopniu na obniżenie kondycji finansowej państw.  

Zagadnienie wymiany informacji podatkowych to obszar obejmujący szereg różnych 

rozwiązań prawnych służących wzmocnieniu współpracy międzynarodowej i zapewnieniu pomocy 

prawnej w zakresie gromadzenia i przekazywania danych pomiędzy państwami. Na szczególną 

uwagę zasługują tutaj przepisy o cenach transferowych, jak również  regulacje dotyczące 

zagranicznych podmiotów kontrolowanych, których stosowanie wymaga od podatników dużego 

zaangażowania nakładów pracy i środków finansowych, a także napotyka szereg wątpliwości 

interpretacyjnych. Przede wszystkim wskazać należy, że są to obszary regulacji, które poddawane 

są częstym zmianom ustawodawczym. Przepisy dotyczące cen transferowych nakładają na 

podatników obowiązek dokumentowania i raportowania transakcji zawieranych przez podmioty 

powiązane w sposób uzasadniający rynkowość przyjętych warunków (Transfer Pricing 

Documentation - TPD)235.  W doktrynie niejednokrotnie wskazywano na konieczność przebudowy 

polskich regulacji podatkowych poprzez wprowadzenie mechanizmów pozwalających na 

pozyskiwanie przez aparat skarbowy danych do efektywnego egzekwowania podatków236. 

Niemniej częstotliwość dokonywanych nowelizacji przepisów o cenach transferowych oraz 

 
232 D. Mączyński, The BEPS Influence on Tax Information Exchange, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, Vol 27, 

No 2, s. 129. 
233 Zob. aktualną listę zawartych przez Polskę umów umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów (dalej jako: 

MF), Wykaz umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, http://www.finanse.mf.gov.pl/ (dostęp: 

25.08.2022). 
234 Pierwsza lista rajów podatkowych opublikowana została w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 

kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 600), a następnie zaktualizowana w 2020 r. Zob. 

uwagi dot. rajów podatkowych w części poświęconej metodom unikania opodatkowania. 
235 E. Jóźwiak, P. Herman, Transfer Pricing and Selected Problems Related to Their Implementation, „Studia 

Iuridica Lublinensia” 2018, Vol. 27, nr 2, s. 57, http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp: 30.01.2020).   
236 M. Paszek, Wpływ regulacji międzynarodowych na kształt polskich przepisów w zakresie cen transferowych, 

[w:] Ceny transferowy. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze, red. E. 

Ścierska, Warszawa 2016, s. 29-30. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/
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metodyka sporządzania dokumentacji cen transferowych w świetle polskich przepisów237 stanowi 

kluczowe źródło problemów związanych z wykonywaniem obowiązków ustawowych przez 

podatników238.   

Pozyskiwanie informacji na temat podejmowanych przez podatników działań mogących 

skutkować optymalizacją obciążeń podatkowych, a także tych niosących potencjalne ryzyko 

obniżenia wysokości płaconych podatków wydaje się być aktualnie priorytetem polityki 

podatkowej realizowanej przez ustawodawcę krajowego. Ostatnie narzędzia prawne wdrożone do 

polskiego systemu podatkowego obejmują obowiązek wymiany informacji o planowanej przez 

podatnika realizacji schematu podatkowego (MDR)239 oraz sporządzania i publikowania 

realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy240. Przepisy unijne nałożyły na państwa 

członkowskie obowiązek transpozycji regulacji MDR do końca 2019 r. Polskie przepisy zaczęły 

obowiązywać już z początkiem stycznia 2019 r., a ich ostateczny kształt budzi szereg kontrowersji 

ze względu na istotne różnice występujące pomiędzy zakresem krajowych regulacji a przedmiotem 

uregulowań wynikających przepisów unijnych241.   

Wdrażana konsekwentnie od dekady strategia podatkowa państwa eliminująca luki prawne 

prowadzące do nieszczelności systemu podatkowego dającej wolną przestrzeń dla nadużyć 

podatkowych242 wykazuje tendencje do zwiększania restrykcyjności polskich przepisów oraz 

potęgowania obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych po stronie przedsiębiorców243. 

Wybrane przykłady mechanizmów uszczelniania systemu podatkowego nie wyczerpują pełnej 

listy już wdrożonych, a także zapowiadanych rozwiązań prawnych. Spośród wymienionych na 

szczególną uwagę zasługują przepisy dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych, które 

cechuje złożoność zagadnienia i związana z tym problematyka ich stosowania. 

 
237 Art. 11c – art. 11j i art.11k – art. 11t u.p.d.o.p. 
238 R. Burchart, Problemy związane z ustalaniem cen transferowych w przedsiębiorstwach powiązanych,  

„Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Rynki usług cyfrowych: uwarunkowania, 

trendy, metody” 2016, nr 40, s. 167-168. 
239 Art. 86a – art. 86o Ordynacji podatkowej. 
240 art. 27c ust. 1 u.p.d.o.p. 
241 Zob. uwagi M. L. Hyży, Ocena wdrożenia procedur raportowania schematów podatkowych na przykładzie 

wybranych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe” Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2020, nr 1 (985), s. 88. 
242 K. Kopyściańska, Kontrowersje wokół tzw. uszczelniania systemu podatkowego w kontekście ostatnich zmian 

odnoszących się do podatku od towarów i usług, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017, nr 3, s. 40-41. 
243 J. Nakonieczny, R. Nesterowicz, Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa 

podkarpackiego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2021, T. 17, nr 2, s. 9-10, 

https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8277/8177 (dostęp: 07.07.2022). 
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3.2 Geneza przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych  

Regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych244 stanowiły 

pierwszy istotny krok polskiego ustawodawcy na drodze uszczelniania systemu podatkowego w 

odniesieniu do podatków bezpośrednich245. Przepisy o CFC zaliczane są do najbardziej istotnych 

regulacji wymierzonych przeciwko nadużyciom w obszarze podatków bezpośrednich. Wskazuje 

na to chociażby fakt, iż regulacje CFC były już obecne w jurysdykcjach wielu państw na długo 

przed powstaniem planu BEPS i przed wdrożeniem ich na szczeblu UE246.   

W ślad za publikacją Planu BEPS ustawodawca polski zainicjował prace nad pakietem 

własnych rozwiązań w tym zakresie, które wprowadził w życie z początkiem 2015 r.247. 

Proponowane rozwiązania legislacyjne wzbudziły wiele kontrowersji z kilku względów.  

Po pierwsze, przepisy o CFC stanowiły całkowite novum w polskim systemie podatkowym. 

Wprawdzie potrzeba uszczelniania systemów podatkowych podnoszona była już na forum 

międzynarodowym co najmniej od dekady, to jednak ostateczna decyzja polskiego ustawodawcy 

w tej materii była dużym zaskoczeniem, przede wszystkim z uwagi na fakt, że równoległe prace 

nad uszczelnianiem przepisów podatkowych, w tym m.in. w obszarze działalności 

optymalizacyjnej międzynarodowych holdingów, prowadził ustawodawca unijny. Komisja 

Europejska udostępniała do publicznej wiadomości informacje na temat stopnia zaawansowania 

prac nad opracowaniem narzędzia do walki z procederem unikania opodatkowania. Powszechnie 

wiadomym było również, że zasadniczym celem jaki przyświecał pracom ustawodawcy unijnego 

było zbliżenie regulacji wewnętrznych państw członkowskich poprzez zakreślenie ram i wskazanie 

kierunków do kształtowania tych przepisów w sposób zapewniający podstawowe minimum 

zabezpieczające systemy podatkowe przed nadużyciami podatkowymi. Sposób procedowania oraz 

tempo prowadzenia prac legislacyjnych w momencie oczekiwania na regulacje unijne stały się 

przedmiotem publicznej krytyki, co wydaje się uzasadnione zważywszy na fakt, że resort finansów 

podejmował niejednokrotnie próby wdrożenia przepisów regulujących opodatkowanie 

 
244 Dalej przywoływane jako: przepisy o CFC. 
245 Do tego czasu ustawodawca polski wprowadził jedynie ograniczenia optymalizacyjne w odniesieniu do 

wykorzystywania struktury spółki komandytowo-akcyjnej.  
246 B. Kuźniacki, Skuteczność …, s. 37. 
247 Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328 ze zm.). 
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zagranicznych spółek kontrolowanych248, finalizując zadanie w momencie oczekiwania na 

regulacje unijne.  

Po drugie, opublikowany kształt rozwiązań przyjętych przez polski parlament okazał się 

dużym wyzwaniem dla polskich podatników m.in. z uwagi na podkreślaną niską jakość 

legislacyjną. Słuszność argumentów podnoszonych przez krytyków procesu legislacyjnego nad 

przepisami o CFC potwierdziło wejście w życie Dyrektywy ATA. Minimalne standardy unijne w 

obszarze CFC, pomimo ich dużej elastyczności, nie do końca odzwierciedlały rozwiązania 

krajowe. Podsumowując działania polskiego ustawodawcy w odniesieniu do efektów prac nad 

konstrukcją przepisów o zagranicznej jednostce kontrolowanej jako mechanizmu eliminacji 

nadużyć podatkowych, stwierdzić należy, że przepisy te odzwierciedlają in abstracto ich główne 

cele i założenia. Jednak rozwiązania in concreto nie spotkały się z pozytywną reakcją ze strony 

przedstawicieli nauki, a przede wszystkim podatników obarczonych ciężarem błędów 

legislacyjnych. Rozmiar problematyki związanej ze stosowaniem przepisów regulujących 

opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych nakreśla ogrom wydanych w tym 

przedmiocie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego249.  

Po trzecie, podnoszony przez autorów projektu ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych aspekt prewencyjnego charakteru regulacji CFC nie znalazł odzwierciedlenia w 

konstrukcji przepisów opartej de facto na zasadzie domniemania unikania opodatkowania w 

przypadku prowadzenia działalności zlokalizowanej w innej niż polska jurysdykcji podatkowej. 

Tego rodzaju założenie ustawodawcy uwidacznia się w katalogu obowiązków nałożonych na 

podatników, mających na celu ustalenie istnienia obowiązku zapłaty podatku od działalności 

kontrolowanych przez niego jednostek zagranicznych, co w ocenie praktyków prawa podatkowego 

ukierunkowane zostało, poza potrzebą uszczelnienia systemu podatkowego, również na 

znalezienie dodatkowego źródła dochodu dla budżetu państwa.  

Konieczność implementacji postanowień Dyrektywy ATA w odniesieniu do przepisów o 

zagranicznych spółkach kontrolowanych wymusiła na polskim resorcie finansów przygotowanie 

zmian do rodzimych przepisów o CFC i pomimo faktu, iż ostateczny termin na transpozycję 

 
248 Pierwszy projekt ustawodawczy w tym zakresie opracowany został w 2012 r. Zob. więcej B. Kuźniacki, 

Opodatkowanie …, s. 54-55. 
249 W pierwszych dwóch latach obowiązywania przepisów o CFC wydanych zostało 400 interpretacji 

indywidualnych i 20 wyroków sądowych zob. B. Kuźniacki, Opodatkowanie…, s. 15.  
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Dyrektywy ATA wyznaczony został na dzień 1 stycznia 2019 r. transpozycji tej dokonano z 

końcem 2017 r.250. Kolejny pośpiech legislacyjny ustawodawcy polskiego w obszarze regulacji 

CFC przyczynił się do powstania błędów, które w ocenie doktryny powodują niezgodności 

polskich przepisów o CFC z pierwotnym prawem unijnym, a także orzecznictwem TSUE251.  

Uwagę zwrócił także restrykcyjny charakter wprowadzonych przepisów, na który dały 

przyzwolenie regulacje Dyrektywy ATA. Formuła unijnych regulacji skonstruowana jako standard 

de minimis daje państwom członkowskim swobodę w doprecyzowaniu ogólnych wytycznych 

unijnych do potrzeb wewnętrznego ustawodawstwa nie określając przy tym górnych granic 

restrykcyjności przyjętych środków prawnych252.  

Nowelizacja przepisów o CFC obowiązująca od 2019 r. uzasadniona została przez jej 

autorów potrzebą zwiększenia ich efektywności oraz doprecyzowania implementacji postanowień 

Dyrektywy ATA253. Dokonane zmiany nie wpłynęły znacząco na konstrukcję tych przepisów, ale 

uporządkowały i uzupełniły dotychczasowe regulacje oddając w większym stopniu niż dotychczas 

cel i charakter postanowień unijnych w tym temacie, przez co zyskały mniej krytyczne spojrzenie 

ze strony podatników na instytucję zagranicznej jednostki kontrolowanej niż dotychczas.  

Ostatnia zmiana przepisów o CFC dokonana z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadza szereg 

narzędzi prawnych uszczelniających system podatkowy „wspierających wzrost oraz stabilizację 

nadwyrężonych wpływów budżetowych”254.  Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy255, nowe 

regulacje skierowane są przede wszystkim na zapobieganie unikaniu opodatkowania przez 

tworzenie tzw. „spółek wydmuszek” posiadających bardzo duże aktywa, ale nie generujące 

przychodu lub generujące w bardzo małym zakresie. Co ważne, rozszerzeniu uległ katalog 

 
250 Przesłanki tejże nowelizacji wskazane zostały w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, druk sejmowy 

nr 1878, s. 1-5, 

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1878 (dostęp: 20.01.2020). 
251 Zob. B. Kuźniacki, Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów 

podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 3, s. 12. 
252 F. Majdowski, Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z 

uwzględnieniem wytycznych płynących z Dyrektywy Rady UE 2016/1164, „Przegląd Podatkowy” 2017 r., nr 11, s. 11. 
253 Zob. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, 

druk sejmowy nr 2860, s. 232, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2860 (dostęp: 20.01.2020).  
254 Zob. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 1532, s. 1, 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532 (dostęp: 07.07.2022). 
255 Ibidem, s. 144-145. 

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2860
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532
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przychodów pasywnych, do którego dodano usługi o charakterze niematerialnym stanowiące 

odzwierciedlenie katalogu świadczeń zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. kwalifikowanych 

jako przychody osiągane na terytorium RP przez nierezydentów. Autorzy tej zmiany nie wskazali 

przesłanek uzasadniających jej wprowadzenie, pomimo iż z perspektywy podatników mają one 

istotne znaczenie. Końcowo należy wskazać, że w sierpniu 2022 r. na liście prac legislacyjnych 

Sejmu ukazał się kolejny projekt zmian ustawodawczych obejmujący przepisy o CFC, których 

wdrożenie planowane jest z początkiem 2023r.256  

 

3.3 Koncepcja podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych w ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych 

Istota przepisów o CFC sprowadza się do uniemożliwienia przedsiębiorcom inwestującym 

za granicą podejmowania działań, których celem jest obniżenie wielkości podatku z tytułu 

opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności. Zachętę do stosowania tego rodzaju 

nieuczciwych praktyk podatkowych stanowiły jak dotąd różnice występujące w systemach 

podatkowych poszczególnych państw przejawiające się stosowaniem preferencyjnych zasad 

opodatkowania wobec określonej kategorii osiąganych przychodów257. Wykorzystywały je przede 

wszystkim przedsiębiorstwa o międzynarodowej strukturze kapitałowej, które poprzez ulokowanie 

spółek zależnych w państwach stosujących niższe poziomy opodatkowania minimalizowały swoje 

zobowiązania podatkowe. Inwestycja w spółki zależne oznaczała w praktyce transfer dochodów 

udziałowca czy akcjonariusza z państwa jego rezydencji do kontrolowanych przez niego spółek 

zależnych, w efekcie czego przerzucony do spółek zależnych dochód podlegał niższemu 

opodatkowaniu bądź też w ogóle nie podlegał opodatkowaniu258. Rezultatem takiej operacji było 

z jednej strony, zmniejszenie podstawy opodatkowania w kraju rezydencji inwestora, z drugiej 

natomiast, minimalizacja obciążenia podatkowego od dochodów osiągniętych w kraju rezydencji 

podatkowej kontrolowanej spółki zależnej, w której ulokowany został przez inwestora kapitał259. 

 
256 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw, druk sejmowy nr 2544, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2544 (dostęp: 30.08.2022). 
257 W. Missala, Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – co czeka polskich podatników?, 

„Przegląd Podatkowy” 2014, nr 11, s. 15. 
258 B. Kuźniacki, Wprowadzenie …, s. 172. 
259 S. Andersson, CFC Rules and double tax treaties. The OECD and UN model tax convensions, „Jonkoping 

International Business School”, Jönköping August 2006, s. 1,  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4297/fulltext01.pdf (dostęp: 07.02.2020). 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2544
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W efekcie końcowym również kwota wypłacanej przez kontrolowaną spółkę zagraniczną 

dywidendy mogła być objęta zwolnieniem z opodatkowania, jeśli takie zwolnienie przewidywały 

przepisy obowiązujące w państwie rezydencji spółki zagranicznej dokonującej wypłaty 

dywidendy260. Powstałą w ten sposób erozję podstawy opodatkowania mają niwelować przepisy 

dotyczące zasad opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej.  

Przepisy o CFC określane są w doktrynie jako instrument podatkowy o charakterze 

transgranicznym służący neutralizacji różnic podatkowych występujących w poszczególnych 

państwach261. Instrument ten w głównej mierze ukierunkowany jest na likwidację 

międzynarodowych struktur utworzonych wyłącznie w celu uniknięcia bądź odroczenia 

obowiązku podatkowego262. Przedsiębiorstwa międzynarodowe tworzą sztuczne struktury, których 

zaplecze nie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej, a jedynie generowanie 

przychodów o charakterze pasywnym osiąganych m.in. z zysków kapitałowych czy odsetek i 

należności licencyjnych263. Tego typu operacje stały się podstawowym obszarem funkcjonowania 

sztucznych struktur międzynarodowych, przede wszystkim z uwagi na możliwość ich szybkiego 

transferu poza granice danej jurysdykcji, który w przeciwieństwie do tzw. dochodów aktywnych, 

czyli pochodzących z działalności operacyjnej, nie wymaga fizycznego przemieszczenia źródła264.  

Clou rozwiązań dotyczących opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych 

sprowadza się do opodatkowania dochodów tych jednostek w kraju siedziby ich bezpośrednich lub 

pośrednich udziałowców, przy czym opodatkowanie to jest niezależne od sposobu opodatkowania 

takich jednostek w państwie ich rezydencji265. Opodatkowanie dochodów zagranicznej jednostki 

kontrolowanej następuje po stronie jej udziałowca lub podmiotu sprawującego faktyczną 

kontrolę266 w drodze przypisania mu dochodów tej zagranicznej jednostki kontrolowanej, w części 

odpowiadającej posiadanym przez podatnika prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki. 

Ogólnie rzecz ujmując, przepisy o CFC nakazują opodatkowanie nierezydenta według polskich 

przepisów regulujących rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, który niezależnie 

 
260 Ibidem. 
261 R. Lipniewicz, Koncepcja …, s.130. 
262 M. Kluzek, op. cit., s. 59-60. 
263 Ibidem, s. 59. 
264 L. Mazur, Zagraniczna spółka kontrolowana – pierwsze doświadczenia. Polskie CFC w latach 2015-2017. 

Opodatkowanie. [w:] Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych, red. B. Brzeziński, K. 

Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Warszawa 2018, s. 381. 
265 W. Missala, op. cit., s. 15. 
266 Pojęcie sprawowanej kontroli posiada definicję legalną sformułowaną w art. 24a ust. 2 pkt 1b u.p.d.o.p.      
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od tego podlega opodatkowaniu w kraju swojej siedziby i według tam obowiązujących przepisów. 

Sposób opodatkowania dochodów osiąganych przez podatnika z działalności jednostek 

zagranicznych według zasad krajowych jest zbieżny z regułą opodatkowania wskazaną w Planie 

BEPS. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jest to konsekwencją powstrzymywania się przez 

państwa od bezpośredniego ograniczania jurysdykcji podatkowej kraju źródła powstania 

dochodu267. W rezultacie dochody powstałe w innym państwie postrzegane są w państwie siedziby 

podatnika CFC jako całkowicie krajowe, opodatkowane według przepisów obowiązujących w tym 

państwie268. Końcowo, celem eliminacji ciężaru ekonomicznego podwójnego opodatkowania 

osiągniętych dochodów, polskie przepisy o CFC pozwalają na odliczenie od podatku CFC 

rozliczonego w Polsce kwoty podatku dochodowego zapłaconej przez zagraniczną jednostkę 

kontrolowaną w kraju jej rezydencji.  

Mechanizm opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej aktywuje się w dwojaki 

sposób, po pierwsze już z samego faktu zlokalizowania zagranicznych jednostek zależnych w 

określonych jurysdykcjach podatkowych ujętych na liście tzw. rajów podatkowych i po drugie, bez 

względu na miejsce ich lokalizacji, lecz z uwagi na niski poziom opodatkowania w kraju 

prowadzenia działalności przez zagraniczną jednostkę i pasywny charakter osiąganych 

przychodów. W literaturze przedmiotu wskazuje się na mieszany model polskich przepisów o 

CFC, łączący elementy modelu transakcyjnego, w którym o opodatkowaniu decydują określone 

kategorie dochodów osiąganych przez zagraniczną jednostkę i zarazem elementy modelu 

jurysdykcyjnego odwołującego się do lokalizacji zagranicznej jednostki269.    

Pierwszy ze wskazanych modeli zawęża analizę działalności zagranicznej jednostki do 

badania rodzaju osiągniętych przez nią przychodów oraz wysokości zapłaconego podatku w 

miejscu jej rezydencji. W tym przypadku, przy spełnieniu ustawowego progu kontroli, ustawa 

uznaje taką zagraniczną jednostkę za kontrolowaną, jeśli faktycznie co najmniej 33% jej 

przychodów pochodzi z tzw. źródeł pasywnych i że faktycznie zapłacony przez nią podatek jest 

niższy o co najmniej 25% od tego jaki zostałby zapłacony zgodnie z przepisami polskimi270. W 

 
267 Y. Brauner, What’s the BEPS?, V. 16 „Florida Tax Review” 2014, nr 2, s. 86,  

http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/642 (dostęp: 10.02.2020). 
268 Ibidem. 
269 L. Mazur, op. cit., s. 388. 
270 Przesłanki uznania podmiotu za zagraniczną jednostkę kontrolowaną formułują przepisy art. 24a ust. 3 pkt 3 

u.p.d.o.p.  

http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/642
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drugim modelu wystarczający jest sam fakt zlokalizowania zagranicznej jednostki na terytorium 

tzw. raju podatkowego ujętego w wykazie MF. O ile drugi model nie wymaga po stronie podatnika 

polskiego zaawansowanych działań w zakresie identyfikacji zagranicznych jednostek zależnych 

pod kątem rozliczenia podatku CFC, o tyle model pierwszy konstytuuje szereg dodatkowych 

obowiązków mających na celu w pierwszej kolejności ustalenie czy dana jednostka spełnia 

kryterium do uznania jej za zagraniczną jednostkę kontrolowaną, a następnie – do ustalenia 

wielkości dochodów takiej jednostki i rozliczenia podatku CFC w kraju rezydencji spółki 

sprawującej nad nią kontrolę. Ta wielopłaszczyznowa procedura weryfikacji i rozliczeń jednostek 

objętych modelem transakcyjnym jest odzwierciedleniem założonej a priori przez ustawodawcę 

tezy, że prowadzenie działalności gospodarczej w kraju z listy tzw. rajów podatkowych 

ukierunkowane jest wyłącznie na zmniejszenie ciężarów podatkowych, a zatem mechanizm 

rozliczenia podatku CFC aktywuje się bez względu na rodzaj czy charakter prowadzonej 

działalności spółki zagranicznej. Założenie to nie ma natomiast zastosowania do działalności 

gospodarczej jednostek zagranicznych zlokalizowanych w krajach niezaliczanych do rajów 

podatkowych, których opodatkowanie zależy od spełnienia dodatkowych czynności 

weryfikacyjnych.  

W literaturze spotyka się krytyczne uwagi pod adresem polskich przepisów o CFC 

podkreślające ich restrykcyjność w odniesieniu do jednostek wpisujących się w model 

jurysdykcyjny271. Nie wypada polemizować z takim stanowiskiem, skoro ustawa nakazuje 

bezwzględnie opodatkować dochody zagranicznej jednostki zależnej już przez sam fakt jej 

lokalizacji w kraju stanowiącym raj podatkowy. Niemniej restrykcyjność tych przepisów można 

zauważyć także w odniesieniu do jednostek analizowanych w aspekcie transakcyjnym. 

Konstrukcja regulacji odnoszących się do jednostek zagranicznych znajdujących się poza 

ministerialną listą tzw. rajów podatkowych narzuca na polskiego podatnika obowiązek 

szczegółowej analizy wszystkich kontrolowanych przez niego – w rozumieniu ustawy – jednostek 

zależnych, co sprowadza się de facto do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i ustalania 

dochodu do celów podatkowych każdej z tych jednostek według przepisów polskiej ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych. Rygorystyczny charakter przepisów o CFC ujawnia się 

przede wszystkim w odniesieniu do przedsiębiorców posiadających spółki zależne poza obszarem 

 
271 B. Kuźniacki, Wątpliwości …, s. 12.  
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UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wobec których ustawodawca nie przewidział 

możliwości skorzystania z preferencyjnych rozwiązań, które przyznane zostały wyłącznie 

podmiotom prowadzącym działalność w UE i EOG. Podkreślenia wymaga fakt, iż wskazany przez 

ustawę wymóg ustalenia wielkości dochodu tych jednostek dla celów opodatkowania jest kwestią 

wtórną, albowiem procedura ta ma w pierwszej kolejności służyć przeprowadzeniu testu na 

spełnienie ustawowych przesłanek kwalifikujących daną zagraniczną jednostkę jako 

kontrolowaną272. Restrykcyjność polskich przepisów o CFC będzie przedmiotem pogłębionej 

analizy w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania.  

Na tym etapie warto również zwrócić uwagę na interakcje, jakie zachodzą pomiędzy 

przepisami o CFC a innymi normami prawa zarówno w obszarze polskiego systemu podatkowego, 

jak i w wymiarze międzynarodowym. Mowa tu o zgodności tych przepisów z ogólnymi zasadami 

prawa podatkowego i z normami traktatowymi stojącymi na straży swobody przedsiębiorczości w 

obszarze UE, a także z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Korelacje pomiędzy 

przepisami o CFC a regulacjami innych aktów normatywnych były przedmiotem zainteresowania 

ze strony przedstawicieli nauki prawa podatkowego. Niektóre z analizowanych obszarów 

zależności można uznać za zbadane w wymiarze pozwalającym na sformułowanie tezy w 

przedmiocie zgodności przepisów o CFC bądź braku takiej zgodności z określoną kategorią 

badanych regulacji. Stwierdzenie takie można zaryzykować w kontekście wniosków 

wywiedzionych z analizy przepisów o CFC pod kątem ich stosowania względem postanowień 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania273 czy też w odniesieniu do naczelnych zasada 

tworzenia prawa oraz swobód traktatowych, tj. swobody działalności gospodarczej czy swobody 

 
272 Ustalenie statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej zaliczanej do modelu transakcyjnego odbywa się według 

zasad określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p.  
273 Szeroko na ten temat B. Kuźniacki, Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. 

Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, cz. 

1, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 1, s. 37-48 oraz Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa 

podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa 

Finansów i OECD, cz.2, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 2, s. 39-50; F. Majdowski, Stosowanie regulacji CFC w 

kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – ocena stanowiska OECD (1), „Monitor Podatkowy” 2016, 

nr 9, s. 11-17 oraz Stosowanie regulacji CFC w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – stanowisko 

judykatury w wybranych państwach, cz. 2, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 3, s. 24-30, a także Konflikt pomiędzy 

klauzulą tax sparing, a regulacjami CFC na przykładzie Nowej Zelandii, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 

2018, nr 11, s. 401-407. 
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przepływu kapitału274. Wybrane zagadnienia z obszaru regulacji CFC poddane zostały pogłębionej 

analizie badawczej przez innych autorów, niemniej wydaje się zasadne i niezbędne z punktu 

widzenia zakresu niniejszej pracy poszerzenie ram badawczych i dokonanie oceny polskich 

regulacji w szerszym wymiarze, uwzględniającym zgodność przepisów o CFC określających 

obwiązki podatników z zasadami równości (niedyskryminacji) i proporcjonalności 

opodatkowania275. Problematyka realizacji powyższych zasad na tle stosowania przepisów o 

zagranicznej jednostce kontrolowanej nie była jak dotąd przedmiotem badań prowadzonych z 

perspektywy działalności gospodarczej podatnika, dla którego stosowanie przepisów o CFC 

stanowi istotny obszar obowiązków podatkowych. Wskazana luka w poszukiwaniach badawczych, 

jak i względy o charakterze praktycznym podyktowane problematyką stosowania przepisów o 

CFC276 uzasadniają potrzebę uzupełnienia wolnej przestrzeni dla badań w tym zakresie.  

Wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego instytucji zagranicznej jednostki 

kontrolowanej jako instrumentu do walki z unikaniem opodatkowania jest niewątpliwie zabiegiem 

słusznym i nie wymagającym uzasadnienia. Sama koncepcja CFC przyjęta w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych wydaje się w ogólnej mierze odzwierciedlać cele stawiane przez 

UE i realizować priorytety polityki podatkowej nakreślone przez OECD. Pod znakiem zapytania 

pozostaje jednak aspekt stosowania tych przepisów przez podatników w sposób nie budzący 

wątpliwości, iż wypełnianie ustawowych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku CFC 

realizuje się w sposób zgodny z konstytucyjnymi i unijnymi normami prawnymi.  

 

3.4 Podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych a inne środki uszczelniające 

system podatkowy 

W ramach rekomendacji wypracowanych przez OECD zawartych w Planie BEPS, a także 

unijnych działań ustawodawczych, do polskiego systemu podatkowego wdrożono szereg 

różnorodnych instrumentów prawnych mających na celu walkę ze zjawiskiem unikania 

 
274 R. Lipniewicz, Koncepcja …, s. 129-139; F. Majdowski, Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw 

trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału, „Przegląd 

Podatkowy” 2019, nr 6, s. 28-36. 
275 Zasady równości i proporcjonalności opodatkowania sformułowane w przepisach Konstytucji RP oraz w 

postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (wersja skonsolidowana: 2012/C 326/01).  
276 Problematyka ta jest naznaczona treścią kierowanych przez podatników wniosków o wydanie indywidualnych 

interpretacji przepisów prawa podatkowego mających za przedmiot rozliczanie podatku CFC. 



78 

 

opodatkowania. Kompleksowa i zarazem wielowymiarowa strategia ustawodawcza przeciwko 

unikaniu opodatkowania usankcjonowała istnienie w ramach systemu podatkowego kilku 

mechanizmów podejmujących te walkę w rożnych obszarach i poziomach aktywności podatników. 

Z tych względów już w pierwszym okresie obowiązywania przepisów o charakterze 

antyabuzywnym podjęta została w nauce debata na temat zależności występujących pomiędzy 

poszczególnymi środkami prawnymi służącymi realizacji tego samego celu. W opracowaniach 

podejmujących analizę takich relacji dokonuje się klasyfikacji przepisów przeciwko unikaniu 

opodatkowania biorąc pod uwagę stopień szczegółowości zastosowanych rozwiązań oraz 

przesłanki warunkujące ich zastosowanie. Należy mieć tutaj na uwadze szeroką gamę tzw. klauzul 

antyabuzywnych formułowanych przez ustawodawcę w przepisach prawa podatkowego 

regulujących poszczególne kategorie podatków277, czy też w umowach o unikaniu podwójnego 

opodatkowania278, a także bardziej zindywidualizowane środki prawne takie jak przepisy o cenach 

transferowych czy przepisy o CFC i końcowo klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania279.  

Spośród wszystkich środków prawnych skierowanych na ograniczanie zjawiska unikania 

opodatkowania na szczególną uwagę zasługuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania280, 

funkcjonująca w nomenklaturze stosowanej przez OECD jako generalna klauzula przeciwko 

unikaniu opodatkowania (ang. General Anti-Avoidance Rules - GAAR). Stosowane określenie 

niewątpliwie odzwierciedla jej uniwersalny zakres działania, który pozwala na posłużenie się 

klauzulą w odniesieniu do rozlicznych stanów faktycznych281 wywołujących skutki podatkowe w 

obszarze różnych kategorii podatków282. W istocie ogólny charakter klauzuli umiejscawia ją poza 

nawiasem pozostałych ustawowych regulacji antyabuzywnych, których ramy normatywne 

zawężają się do ściśle zdefiniowanych zdarzeń gospodarczych.  

 
277 Zob. klauzule dot. uzasadnienia ekonomicznego realizowanych transakcji połączeń i podziałów spółkę, 

wymiany udziałów i wniesienia wkładu niepieniężnego (art. 12 ust. 13 u.p.d.o.p.), czy klauzule warunkujące 

zwolnienie z opodatkowania dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych i przychodów o 

tytułu usług o charakterze niematerialnym (art. 22c u.p.d.o.p.). 
278 Zob. klauzule przeciwko nadużyciu postanowień umów i nabywaniu korzyści umownych (treaty abuse, treaty 

shopping). 
279 Zob. P. Karwat, Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania, „Przegląd 

Podatkowy” 2016, nr 12, s. 14. 
280 Klauzula uregulowana została w art. 119a Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi bazę dla zagadnienia 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w ramach wprowadzonego działu IIIA Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 

13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 846).    
281 Zob. P. Karwat, op. cit., s. 15. 
282 Przepisy art. 119b Ordynacji podatkowej wyłączają możliwość zastosowania klauzuli w odniesieniu do podatku 

od towarów i usług oraz opłat i niepodatkowych należności budżetowych. 
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Zasadniczym celem wprowadzenia klauzuli do polskiego systemu podatkowego było 

ograniczenie działań podatników wykorzystujących przepisy prawa podatkowego do osiągnięcia 

korzyści podatkowych283. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z punktu widzenia 

normatywnego polegać ma in abstracto na możliwości zakwestionowania przez organy podatkowe 

skutków podatkowych czynności mających charakter sztuczny, co sprowadza się de facto do 

analizy wskazanych ex lege elementów, takich jak sztuczność dokonanej czynności, zamiar 

podatnika skierowany na osiągnięcie korzyści podatkowej oraz sprzeczność uzyskanej korzyści 

podatkowej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej lub jej przepisu284. Są to podstawowe 

przesłanki definicji legalnej sztuczności działania, warunkującej możliwość uznania, że działania 

podatnika stanowią unikanie opodatkowania285.     

Ramy normatywne klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w istocie rzeczy zawężają 

się do sztuczności działania podatnika, która stanowi uzasadnienie dla stwierdzenia unikania 

opodatkowania. Jednocześnie wskazać należy, że pojęcie unikania opodatkowania leży u podstaw, 

sformułowanych w polskich przepisach podatkowych, wielu innych środków prawnych 

wymierzonych przeciwko nadużyciom podatkowym, pomimo faktu, że regulacje te nie odwołują 

się wprost do tego zagadnienia. Warto natomiast podkreślić, że w tym przypadku pojęcie unikania 

opodatkowania używane jest przez prawodawcę, jako uzasadnienie wprowadzenia tego typu 

regulacji. Rozwiązaniem prawnym stanowiącym narzędzie do eliminacji zjawiska unikania 

opodatkowania są przepisy o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych. Motywy 

towarzyszące wprowadzeniu przepisów o CFC oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

sugerują zbieżność zakresu regulacyjnego obydwu rozwiązań, niemniej mając na względzie 

ogólny charakter klauzuli wywieść należy, że ewentualne kolizje jakie mogą zachodzić pomiędzy 

klauzulą a przepisami o CFC, w tym również innymi przepisami antyabuzywnymi, należy 

eliminować w drodze reguły kolizyjnej lex specialis derogat legi generali. Za takim podejściem 

przemawia, z jednej strony, syntetyczne zdefiniowanie ram stosowania klauzuli, z drugiej 

natomiast, wąski zakres regulacyjny przepisów o CFC odnoszących się do kryteriów 

 
283 P. Szalbierz, Klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania, [w:] Regulacje w zakresie unikania 

opodatkowania. komentarz praktyczny, red. A. Mariański, Warszawa 2020, https://sip.legalis.pl/ (dostęp: 05.04.2022). 
284 J. Glumińska-Pawlic, Istota klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, [w:] Klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania, red. D. Gajewski Warszawa, 2018, s. 54. 
285 P. Borszowski, Definicja legalna sztucznego sposobu działania, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 

2020, nr 11, s. 97. 

https://sip.legalis.pl/
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podmiotowych i przedmiotowych.  

 

4. Podsumowanie 

Zapobieganiu zjawisku unikania opodatkowania to proces mający na celu zwiększenie 

odporności systemów podatkowych na niekorzystne skutki jakie wywołuje działalność podatników 

kierowana chęcią minimalizacji obciążeń podatkowych. Proces ten aktualnie nabrał szybkiego 

tempa, czego przejawem jest szereg rozwiązań prawnych wprowadzanych do porządków 

prawnych nie tylko państw członkowskich, ale także państw spoza obszaru UE. Są to przede 

wszystkim inicjatywy ustawodawcze podejmowane na szczeblu unijnym będące wynikiem 

rekomendacji kierowanych ze strony OECD, ale także rozwiązania prawne konstruowane w 

ramach indywidualnej polityki podatkowej prowadzonej przez poszczególne państwa. Polityka 

uszczelniania systemu podatkowego kreowana na poziomie UE, a także kierunki działań 

realizowanych przez OECD nie zawsze korelowały z inicjatywą prawodawczą w skali krajowej. 

Niemniej ostatnie lata dają obraz postępującego procesu harmonizacji w opracowywaniu narzędzi 

prawnych niwelujących skutki nadużyć podatkowych w obszarze międzynarodowym.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że krajowe działania ustawodawcze w obszarze 

uszczelniania podatków cechuje fragmentaryczność będąca wynikiem reakcji na konkretne 

jednostkowe potrzeby fiskalne państwa286, co nie wpływa korzystnie ani na skuteczność polityki 

przeciwko unikaniu opodatkowania, ani też na jakość wprowadzanych regulacji prawnych. Należy 

podkreślić, że uszczelnianie systemu podatkowego to przede wszystkim proces tworzenia prawa, 

którego stan traci na wartości pod wpływem doraźnych i selektywnych zmian ustawodawczych 

prowadzących do powstawania luk w przepisach prawa. Z tego względu ważne jest, aby 

uszczelnianie systemów podatkowych poprzedzała pogłębiona analiza uwzględniająca skalę i 

kierunki rozwoju zjawiska unikania opodatkowania, a wypracowane rozwiązania były adekwatne 

do zakładanych celów287. Jednostkowe działania ustawodawcze wymierzone przeciwko 

nadużyciom podatkowym prowadzić mogą do odwrotnych rezultatów, które zamiast chronić 

system podatkowy skutkują eskalacją oporu podatkowego. Nie ulega wątpliwości, że częste 

zmiany przepisów podatkowych destabilizują system podatkowy, a to nie sprzyja kondycji 

 
286 M. Jamroży, A. Łożykowski, Bilans …, s. 96. 
287 Ibidem, s. 97-98. 
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przedsiębiorstw288, tym bardziej jeśli dokonywane są one pod presją czasu i podejmowanych ad 

hoc nowelizacji mających na celu eliminację typowych schematów unikania opodatkowania289.  

Działania ustawodawcy unijnego uszczelniające systemy podatkowe państw członkowskich 

to realizowana w sposób konsekwentny i wielowymiarowy polityka ukierunkowana na 

przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania. Wdrażane do porządków państw 

członkowskich środki prawne są wyrazem działań długofalowych, ale także przejawem 

natychmiastowej reakcji na nowe metody wykorzystywania przez podatników możliwości 

pomniejszania obciążeń podatkowych. Polska będąc członkiem UE współuczestniczy w tych 

działaniach i realizuje kierunki polityki wyznaczonej przez organy UE. Niemniej analiza 

krajowych inicjatyw ustawodawczych nasuwa wniosek, że proces tworzenia polskiego prawa 

podatkowego nie posiada opracowanej strategii, która powinna uwzględniać specyfikę krajowego 

systemu podatkowego i kierunki rozwoju krajowej gospodarki290. Sposób wdrażania środków 

prawnych przeciwko unikaniu opodatkowania często przybiera formę korekty popełnionych 

błędów legislacyjnych. Jest to wynikiem zbyt szybkiej reakcji na działania podatników i nie do 

końca przemyślanych inicjatyw, które prowadzą do kształtowania przepisów zbyt restrykcyjnych 

i wymierzonych przeciwko podatnikom niemającym na celu unikanie opodatkowania. Widać to 

wyraźnie na przykładzie regulacji CFC. Przepisy te poddawane są rokrocznym nowelizacjom 

motywowanym stopniowym doszczelnianiem systemu podatkowego. Należy mieć na uwadze, że 

dostosowanie się przez podatników do częstych zmian regulacyjnych utrudnia prowadzenie 

działalności gospodarczej i uniemożliwia podejmowanie decyzji biznesowych, a także kreuje 

nakłady administracyjne291, a rygorystyczne rozwiązania prawne zniechęcają podatników do 

inwestowania poza granicami kraju. 

Podsumowując rozważania w tej części pracy, należy stwierdzić, że kierunek działań 

ustawodawczych w Polsce jest zbieżny z polityką podatkową w UE i odpowiada wytycznym 

sformułowanym na poziomie międzynarodowym. Niemniej zastosowane indywidulane formy 

środków prawnych nie korelują z charakterem działań podatników stanowiących realne zagrożenie 

 
288 M. Pietrewicz, P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie 

podatkowym − wybrane zagadnienia, [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, 

red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Warszawa 2014, s. 365-366. 
289 J. Jankowski, Ocena efektywności przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej w podatku 

dochodowym od osób prawnych w latach 2011–2016, „Monitor Podatkowy” 2019, nr 12, s. 17-18. 
290 R. Mastalski, Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Warszawa 2016, s. 12-13. 
291 M. Jamroży, A. Łożykowski, Bilans …, s. 98. 
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dla budżetu państwa i wykraczają poza to, co jest niezbędne do zapewnienia ochrony interesu 

fiskalnego państwa. Przede wszystkim polskie przepisy o CFC nie realizują w pełni funkcji tych 

przepisów określonej Dyrektywą ATA i nie respektują stanowiska TSUE na temat kierunków 

kształtowania polityki podatkowej państw członkowskich w zakresie eliminacji nadużyć 

podatkowych. Podstawowym założeniem wytycznych unijnych oraz wskazań TSUE jest bowiem 

zapobieganie zjawisku unikania opodatkowania, którego przejawem jest tworzenie i 

wykorzystywanie do celów minimalizacji obciążeń podatkowych struktur o charakterze 

sztucznym.     
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ROZDZIAŁ III. STOSOWANIE PRZEPISÓW O PODATKU OD ZAGRANICZNYCH 

JEDNOSTEK KONTROLOWANYCH 

1. Wprowadzenie    

W doktrynie wskazuje się na silny związek pomiędzy procesem stosowania prawa a jego 

tworzeniem292. Podkreśla się przede wszystkim istotną rolę jaką odgrywa proces legislacyjny w 

stosowaniu prawa, w szczególności, gdy uwzględnia on udział podmiotów niepublicznych293. 

Chodzi tutaj o wymiar ekonomiczny procesu stosowania prawa z punku widzenia sytuacji 

indywidualnej podatnika, a ściślej o koszty związane nie tyle z samym obciążeniem podatkowym, 

co raczej z administracyjno-techniczną stroną wykonywania obowiązków podatkowych przez 

podatników.  

Polskie przepisy podatkowe poddawane są stałej przebudowie. Częstotliwość i skala 

dokonywanych zmian nie sprzyja podatnikom w procesie stosowania prawa. Dotyczy to również 

przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych, które, poza tym, że dotyczą 

materii określanej mianem najbardziej skomplikowanej w całym systemie podatkowym294, to 

nadto poddane zostały kilkukrotnym zmianom na przestrzeni zaledwie 7 lat ich obowiązywania. 

W literaturze przedmiotu jako jeden z czynników obniżających jakość prawa, oprócz częstych 

nowelizacji, wymienia się podatność procesu tworzenia prawa na bieżące wydarzenia i sytuację 

finansową w państwie295. Przykładem tego są przepisy o CFC, które ukształtowały się w 

atmosferze nieuzasadnionej presji i pośpiechu w zalegalizowaniu instrumentów służących do 

ograniczenia zjawiska unikania opodatkowania. W rezultacie działań ustawodawczych powstały 

regulacje, które, po pierwsze, nie do końca wpisują się w cele ogłoszone przez autorów tych 

rozwiązań i po drugie, które na tle innych tytułów podatkowych najbardziej ingerują w sytuację 

podatników z perspektywy ciążących na nich obowiązków. W nauce podkreśla się potrzebę 

dostosowywania mechanizmów prawnych do cech określonych zdarzeń czy zjawisk podlegających 

uregulowaniu, czemu winna towarzyszyć pogłębiona analiza przyczyn powstawania tych zjawisk, 

a także względy systemowe296.  

 
292 Zob. Z. Ziembiński, Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i 

socjologiczny”, Rok LV, 1993, zeszyt 4, s. 43-50. 
293 R. Mastalski, Tworzenie prawa …, s. 97-98. 
294 B. Kuźniacki, Polskie …, cz. 1, s. 37. 
295 R. Mastalski, Tworzenie prawa …, s. 36.  
296 Ibidem. 



84 

 

W związku z tym, celem niniejszego rozdziału pracy jest zbadanie czynników 

determinujących tworzenie krajowych przepisów o CFC, w tym w szczególności celów fiskalnych 

ustawodawcy i zarazem gospodarczego i fiskalnego podłoża działań polskich przedsiębiorców. 

Weryfikacja sformułowanego celu badawczego wymagać będzie analizy preferowanych przez 

polskich przedsiębiorców mechanizmów unikania opodatkowania przy wykorzystaniu 

zagranicznych struktur kontrolowanych. Kluczowe źródło informacji w tym zakresie stanowić 

będzie baza interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych w indywidualnych sprawach 

podatników mających za przedmiot stosowanie przepisów o CFC oraz orzecznictwo sądów 

administracyjnych. Ustalenie schematu tworzenia polskich struktur CFC ma służyć odpowiedzi na 

pytanie, czy przyjęte przez krajowego ustawodawcę środki prawne odpowiadają stosowanym przez 

podatników metodom unikania opodatkowania. W tym celu weryfikacji poddane zostaną także 

kierunki i skala rozwoju polskich inwestycji zagranicznych z uwzględnieniem zmian 

odnotowanych na tle realizowanej przez państwo polityki uszczelniania systemu podatkowego. 

Ponadto przeprowadzona zostanie analiza zmian przepisów o CFC w kierunku stopniowego 

zwiększania ich efektywności fiskalnej, co stanowić będzie dodatkowy argument w ocenie 

polskich regulacji, w tym m.in. w przedmiocie spełnienia przez autorów projektowanych zmian 

deklarowanych celów ustawodawczych. Zakresem badań objęta zostanie również metodyka 

stosowania przepisów o CFC z perspektywy obowiązków ustawowych, jakie ciążą na podatnikach 

prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą, która posłuży jako punkt wyjścia dla 

badań będących przedmiotem rozdziału czwartego pracy.  

 

2. Schemat unikania opodatkowania przez polskich podatników z wykorzystaniem 

inwestycji zagranicznych   

Konstrukcja przepisów o CFC jest odpowiedzią na aktualne potrzeby związane m.in. z 

zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa finansowego państwa, którego stabilność uległa 

zachwianiu poprzez stosowane przez podatników mechanizmy nadużyć podatkowych. Charakter 

tych przepisów zatem winien być w określonym stopniu warunkowany zachowaniem podatników 

wykorzystujących strukturę zagranicznej jednostki kontrolowanej jako metody na redukcję 

obciążeń podatkowych. Nie pozwala to jednak na przyjęcie założenia o całkowicie 

zindywidualizowanym charakterze tych regulacji, albowiem przepisy te stanowią implementację 



85 

 

rozwiązań unijnych zawartych w Dyrektywie ATA, co wymusza na ustawodawcach 

poszczególnych państw członkowskich dostosowanie się do obowiązujących w obszarze UE 

standardów. Niemniej zauważyć należy, że rozwiązania Dyrektywy ATA, będące standardem de 

minimis, określającym jedynie ogólny poziom ochrony przed agresywnym planowaniem 

podatkowym, pozostawiają państwom członkowskim znaczną swobodę w określeniu 

szczegółowych rozwiązań odpowiednich dla systemów podatkowych tych państw. Stąd 

determinantą przyjętych rozwiązań prawnych mających za przedmiot strukturę zagranicznej 

jednostki kontrolowanej powinny być, w granicach dopuszczalnych przez prawo unijne, metody 

unikania opodatkowania typowe dla rezydentów danego państwa. Z tego względu wydaje się  

zasadne przybliżenie zagadnienia unikania opodatkowania w kontekście preferowanych przez 

polskich podatników schematów opartych na strukturze CFC.     

Unikanie opodatkowania w aspekcie międzynarodowym ma źródło w bezpośrednich 

inwestycjach zagranicznych. Możliwość wyjścia działalności gospodarczej poza granice kraju 

stwarza nie tylko sposobność do rozwoju inwestycyjnego, ale także zachętę do działań nie 

związanych stricte z aktywnością gospodarczą, lecz zmierzających do minimalizacji zobowiązań 

podatkowych poprzez skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania na terytoriach innych 

państw. Należy zatem stwierdzić, że stosowane przez polskich podatników metody unikania 

opodatkowania są odzwierciedleniem charakteru polskich inwestycji zagranicznych.  

Początki międzynarodowej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców przypadają 

na okres przemian polityczno-gospodarczych, jakie miały miejsce na przełomie lat 80. i 90.297 i 

choć były one znikome w porównaniu z aktualna skalą aktywności w tym obszarze, to stanowiły 

fundament strategii polskiego biznesu, którego rozkwit zainicjowało wejście Polski do UE. 

Różnorodność dostępnych źródeł informacji statystycznej298 daje szeroki pogląd na temat 

kształtowania się polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dane te wskazują m.in., że od 

czasu przystąpienia Polski do UE odnotowywany był stały wzrost polskiej przedsiębiorczości za 

 
297 M. Sulmicka, Trendy we współczesnej gospodarce światowej a globalny biznes, [w:] Polityka gospodarcza w 

warunkach przemian rozwojowych, red. J. Stacewicz, Warszawa 2016, s. 13. 
298 Różnorodność źródeł dotyczy zarówno podmiotów dokonujących analiz w tej tematyce, jak np. NBP, 

UNCTAD, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, ale także kategorii i zakresu obszaru objętego badaniem, 

np. wartość zainwestowanego kapitału, wartość zysku netto osiągniętego na transakcji. 
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granicą299. Według danych UNCTAD300, rekordowe wielkości BIZ przypadają na rok 2010 i rok 

2016, natomiast największe dezinwestycje odnotowano w 2013 roku301. Badania jakie zostały 

przeprowadzone w zakresie struktury odpływu kapitału z Polski w formie BIZ, obejmujące lata 

2003 – 2011 dowodzą, że ponad 90% przetransferowanego kapitału dotyczyło obszaru państw  

europejskich302. Autorka tych badań wskazuje na dwa motywy zagranicznych transmisji kapitału 

przez polskich przedsiębiorców. Pierwszy, ukierunkowany na rozwój gospodarczy 

przedsiębiorstw, dotyczył w głównej mierze inwestycji realizowanych na terytorium państw 

ościennych takich jak: Ukraina, Czechy, Rosja i Litwa. Z kolei drugi, uzasadniany wyłącznie 

osiągnięciem korzyści podatkowych, których łatwość uzyskania pojawiała się w drodze operacji 

realizowanych w sferze obrotów finansowych, dotyczył kapitału ulokowanego na terytoriach 

państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, takich jak: Luksemburg, Cypr i 

Szwajcaria303.         

Analiza zmian zachodzących w obszarze inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw 

przeprowadzona z perspektywy lokalizacji polskich BIZ304 sugeruje następujące założenia. Biorąc 

pod uwagę kierunki transferowania kapitału, największa skala inwestycji miała miejsce na 

obszarze państw europejskich, w tym głównie w Luksemburgu i Cyprze. Z perspektywy motywów 

towarzyszących podejmowanym decyzjom inwestycyjnym, wybór miejsca ulokowania kapitału 

przez polskich przedsiębiorców znajdował uzasadnienie w oszczędnościach podatkowych, na które 

pozwalały konkurencyjne jurysdykcje podatkowe wymienionych państw. Odnotowany spadek 

kapitału zainwestowanego za granicą dotyczył w głównej mierze wycofania się polskich 

przedsiębiorców z inwestycji luksemburskich. Według danych ekonomicznych mających za 

 
299 Raport Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, Polskie Bezpośrednie Inwestycje 

Zagraniczne w 2015 r., https://archiwum.mpit.gov.pl/media/36374/Polskie_BIZ_2015_r.pdf (dostęp: 10.02.2020).   
300 Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – organ pomocniczy ONZ (ang. United Nations 

Conference on Trade and Development). 
301 K. Żak, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne Polskich Przedsiębiorstw: Istota, Determinanty i Główne 

Tendencje, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2019, nr 380, s. 

11,https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/ 

biezace-numery/2019/2019/se-38019.html (dostęp: 15.06.2020). 
302 A. Kłysik-Uryszek, Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Zarządzanie i Finanse” 

2013, R. 11, nr 1, cz. 1, s. 299-300. Zob. także dane zawarte w Raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 

Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw – tendencje, perspektywy, s. 11, https://pie.net.pl/wp-

content/uploads/2020/02/PIE-Raport-BIZ.pdf (dostęp: 10.06.2020). 
303 A. Kłysik-Uryszek, op. cit., s. 300. 
304 K. Żak, op. cit., s. 12-13. 

https://archiwum.mpit.gov.pl/media/36374/Polskie_BIZ_2015_r.pdf
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/
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przedmiot analizę ekspansji inwestycyjnej polskich przedsiębiorców305 polskie bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne, z uwagi na ich wartość, w zdecydowanej mierze realizowane były w 

krajach stosujących preferencyjne zasady opodatkowania działalności gospodarczej, czyniąc je 

konkurencyjnymi wobec skali opodatkowania obowiązującej w Polsce. Co więcej, pozyskane w 

tym zakresie informacje pokazują, że niski próg opodatkowania, będący w obszarze 

zainteresowania polskich przedsiębiorców, dotyczy podatków nakładanych na dochody osiągane z 

tzw. przychodów pasywnych, takich jak dywidendy czy działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 

Kumulacja wielkości polskich BIZ przypadła na rok 2016, a już w następnych latach odnotowany 

został ich spadek306, na który złożyły się przede wszystkim decyzje podmiotów tworzących sektor 

małych i średnich przedsiębiorców, a poziom aktualnie utrzymywanych inwestycji przypisuje się 

w zdecydowanej wielkości dużym podmiotom stanowiącym globalne grupy kapitałowe. Z punktu 

widzenia struktury branżowej, spadek polskich BIZ dotyczył inwestycji w działalność finansową i 

ubezpieczeniową307.   

Wnioski płynące z analizy danych statystycznych na temat realizacji polskich BIZ pozwalają 

na przyjęcie założenia, że skoro koncentracja kapitału polskich inwestorów dotyczy obszarów 

oferujących preferencyjne zasady opodatkowania, to głównym celem tych inwestycji było 

utworzenie zagranicznej jednostki wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania w Polsce. Wynika 

to przede wszystkim z faktu, że polskie BIZ nie wytwarzały żadnego dochodu w krajach ich 

alokacji, a jedynie bazowały na dochodzie wytworzonym w Polsce308. Istotne z punktu widzenia 

schematu unikania opodatkowania są również te cechy polskich BIZ, które kształtują profil 

przedsiębiorcy wpisujący się w katalog ustawowych przesłanek pozwalających na uznanie go za 

podatnika podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych.  

Biorąc pod uwagę ustalenia poczynione na podstawie danych dotyczących polskich BIZ, w 

związku ze sformułowanym celem badań, weryfikacji poddane zostały kierunki podejmowanych 

przez polskich podatników inwestycji zagranicznych oraz konstrukcje tworzonych poza granicami 

 
305 Zob. Raport Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego, Polskie i zagraniczne inwestycje 

bezpośrednie w 2011r., s. 14 i 19, https://www.nbp.pl/publikacje/ib_raporty/raport_ib_2011.pdf (dostęp: 24.02.2022) 

oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw – tendencje, 

perspektywy, Warszawa grudzień 2019 r., s. 12, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/02/PIE-Raport-BIZ.pdf. 

(dostęp: 10.03.2020); zob. także B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 36.  
306 Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Zagraniczna …, s. 11-12. 
307 Ibidem, s. 14. 
308 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 36. 

https://www.nbp.pl/publikacje/ib_raporty/raport_ib_2011.pdf
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/02/PIE-Raport-BIZ.pdf
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kraju zagranicznych struktur kontrolowanych w podziale na kategorie podatników z punktu 

widzenia sposobu opodatkowania osiąganych dochodów. Szczegółowe badania w tym obszarze 

przeprowadzone zostały na bazie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego 

publikowanych na stronach internetowych MF309. Przedstawione przez podatników opisy stanów 

faktycznych związanych z prowadzeniem działalności międzynarodowej za pośrednictwem 

zagranicznych spółek posłużyły jako materiał badawczy, na podstawie którego zidentyfikowano 

preferowane w jurysdykcji polskiej strategie wykorzystywania zagranicznych podmiotów do 

uniknięcia opodatkowania. Weryfikacji poddane zostały interpretacje indywidualne wydane w 

pierwszych dwóch latach obowiązywania przepisów o CFC. W tym okresie polskie inwestycje 

zagraniczne polskich przedsiębiorców znajdowały się w szczytowej fazie rozwoju, stąd 

zainteresowanie podatników stosowaniem przepisów o CFC przełożyło się na największą ilość 

wydanych w tym przedmiocie interpretacji. 

Wyniki dokonanej analizy, prowadzą do wniosku, że bezpośrednimi beneficjentami 

kontrolującymi takie struktury zagraniczne w największej skali były osoby fizyczne, co w 

przypadku tych podatników prowadziło do całkowitego uniknięcia opodatkowania dochodu, 

biorąc pod uwagę dochód osiągnięty w Polsce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz 

ten, jaki został osiągnięty przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną w wyniku alokacji kapitału 

przez polskiego podatnika310. Charakterystycznym i praktykowanym na dużą skalę przez polskich 

podatników schematem unikania opodatkowania za pośrednictwem zagranicznej jednostki 

zależnej było jak dotąd wykorzystywanie działalności funduszy inwestycyjnych zlokalizowanych 

 
309 Zob. indywidualne interpretacje wydane w latach 2015-2016 w odniesieniu do inwestycji realizowanych na 

Cyprze poprzez lokowanie kapitału w spółki osobowe, zob. interpretacje z dnia 26.10.2015 r.: ILPB1/4511-1-1066/15-

4/PP, ILPB1/4511-1-1041/15-4/PP, ILPB1/4511-1-1042/15-4/PP, ILPB1/4511-1-1054/15-4/PP i ILPB1/4511-1-

1044/15-4/AP, z dnia 07.10.2015 r., ILPB2/4511-1-649/15-4/WS, z dnia 17.11.2015 r., ILPB2/4511-1-794/15-2/JK, z 

dnia 03.12.2015 r., IPPB1/4511-1219/15-2/MT, z dnia 26.11.2015 r., IPPB1/4511-1108/15-4/MT, z dnia 06.04.2016 

r., IPPB2/4511-61/16-4/MK, z dnia 05.04.2016 r., IPPB1/4511-16/16-4/MT, z dnia 25.03.2016 r., ITPB3/4511-

14/16/AD i ITPB3/4511-16/16/AW, z dnia 23.03.2016 r., ITPB3/4511-17/16/AW i ITPB3/4511-18/16/AD, z dnia 

09.09.2016 r., ILPB1-3/4511-1-1/16-3/DSI, z dnia 17.05.2016 r., IPPB2/4511-191/16-4/MK, z dnia 16.03.2016 r., 

ILPB2/4511-1-1307/15-6/WS, z dnia 14.01.2016 r., IPTPB3/4511-189/15-5/GG, a także za pośrednictwem spółek 

kapitałowych, tj. z dnia 25.06.2015 r., IPPB1/4511-432/15-3/MT, z dnia 04.09.2015 r., ILPB4/4510-1-233/15-3/MC, 

ILPB2/4511-1-548/15-2/JK, ILPB2/4511-1-547/15-2/JK, ILPB2/4511-1-546/15-2/JK i  ILPB2/4511-1-549/15-2/JK, 

z dnia 10.09.2015 r., IPPB2/4511-592/15-5/MK, z dnia 18.09.2015 r., IPPB1/4511-703/15-4/EC, z dnia 21.09.2015r., 

IPPB2/4511-674/15-4/MK, z dnia 01.10.2015 r., IPPB1/4511-846/15-2/KS, z dnia 14.10.2015 r., IPPB2/4511-737/15-

4/MK i IPPB2/4511-736/15-4/MK, z dnia 15.10.2015 r., IPTPB3/4511-33/15-3/IR, z dnia 16.10.2015 r., IPTPB3 

/4511-35/15-3/IR, z dnia 23.09.2015 r., ILPB2/4511-1-587/15-3/JK, z dnia 25.09.2015 r., ILPB2/4511-1-593/15-2/JK, 

z dnia 10.11. 2015 r., IPPB1/4511-987/15-4/MT, z dnia 17.11.2015 r., ILPB2/4511-1-795/15-2/JK oraz z dnia 

23.11.2015 r., IPPB2/4511-807/15-8/MK, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 10.01.2020 r.). 
310 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 38-53.  
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w Luksemburgu i na Cyprze311. Omawiany mechanizm, pozwalający na uniknięcie 

opodatkowania, wykorzystywany był w dużej mierze przez spółki komandytowe niebędące w 

świetle polskich przepisów podatkowych312 podatnikami podatku dochodowego od osób 

prawnych. Spółki te, podobnie jak inne spółki osobowe utworzone i działające na podstawie 

krajowych regulacji, są podmiotami transparentnymi podatkowo313, co oznacza, że dochód 

wygenerowany na działalności gospodarczej tych spółek opodatkowany jest wyłącznie na 

poziomie wspólników tych spółek314.  

Schemat działania struktury zagranicznej jednostki kontrolowanej z punktu widzenia 

planowanych skutków podatkowych, zidentyfikowany na bazie wydanych indywidualnych 

interpretacji, prezentuje poniższy przykład mający za przedmiot inwestycję ulokowaną na obszarze 

Cypru315.   

Prawo cypryjskie stwarzało316 dogodne dla inwestorów warunki prowadzenia biznesu, które 

oferując atrakcyjne rozwiązania prawne pozwalały na zbudowanie struktury holdingowej służącej 

jako narzędzie minimalizacji obciążeń podatkowych317. Korzyści płynące z działalności 

prowadzonej na Cyprze wynikały w głównej mierze z oferowanego przez przepisy cypryjskie 

katalogu zwolnień z opodatkowania przewidzianych postanowieniami umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania318, a także z niskiego poziomu opodatkowania osiąganych z 

 
311

 Zob. indywidualne interpretacje z dnia 27.03.2015 r., IPPB2/415-1049/14-6/MK, IPPB2/415-1036/14-7/MG i 

IPPB2/415-1002/14-4/MK, z dnia 12.10.2017 r., DPP7.8222.11.2017.CRS oraz z dnia 31.01.2017 r., 1462-

IPPB2.4511.724. 2016.2.MK, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 20.01.2020 r.). 
312  Do czasu nowelizacji przepisów u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r., na mocy której 

spółki komandytowe ujęte zostały w katalogu podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 
313 Aktualnie teza ta nie dotyczy spółek komandytowych i partnerskich – rozliczających podatek dochodowy od 

osób prawnych.  
314 A. Tim, Transparentność podatkowa spółek osobowych, [w:] Opodatkowanie spółek osobowych i ich 

wspólników, red. A. Mariański, Warszawa 2018, s. 62. 
315 Zob. także inne typowe struktury zidentyfikowane w tym obszarze struktury w: A. Pęczyk-Tofel, M. Tofel, Tax 

sparing przy wypłacie dywidendy z Cypru oraz zwolnienie z opodatkowania w Polsce wynagrodzenia dyrektora, 

„Monitor Podatkowy” 2009, Nr 2; Mylonas Law, The Cyprus Alternative Investment Funds AIF Law, 

https://www.mylonas.law/the-cyprus-alternative-investment-funds-aif-law/ (dostęp: 24.02.2022); A. Łysik ,,Raje 

podatkowe jako szczególne miejsca unikania opodatkowania, „Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów”, 

Zeszyt Naukowy nr 95, Warszawa 2009, s. 144-147,  

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/z.%2095.pdf 

(dostęp: 15.06.2020), a także J. Jankowski, Analiza …, s. 234-239. 
316 W okresie poprzedzającym wejście w życie nowelizacji przepisów u.p.d.o.p., w świetle których prezentowany 

schemat nie pozwala na osiągnięcie opisanych skutków podatkowych. 
317 Na temat rozwiązań oferowanych przez kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową zob. P. Folfas, op. 

cit, s. 23. 
318 M. M. Hybka, op. cit., s. 268. 

https://sip.lex.pl/
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/z.%2095.pdf
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prowadzonej działalności dochodów (stawka podatku - 12,5%)319. Kluczowy element struktury 

cypryjskiej stanowił fundusz inwestycyjny oraz transparentna podatkowo spółka nieposiadająca 

osobowości prawnej. Strategia wykorzystująca strukturę zagranicznej jednostki kontrolowanej 

wymagała przeprowadzenia szeregu czynności cywilnoprawnych poprzez: wniesienie w formie 

aportu do utworzonego na Cyprze funduszu inwestycyjnego praw i obowiązków jakie posiadał 

polski podatnik w spółce osobowej, następnie wniesienie udziałów posiadanych w cypryjskim 

funduszu inwestycyjnym do utworzonej na Cyprze spółki osobowej. Pierwszy z etapów 

utworzonej konstrukcji holdingowej skutkował brakiem opodatkowania zarówno dochodów 

osiągniętych na terytorium Polski z działalności prowadzonej w ramach spółki osobowej320, jak 

również dochodów uzyskanych przez fundusz inwestycyjny działający na terytorium Cypru321. 

Oczekiwanym rezultatem tak ukształtowanej transakcji było uniknięcie opodatkowania przez 

cypryjską spółkę osobową będącą właścicielem funduszu cypryjskiego z tytułu wypłaconej przez 

niego dywidendy, a następnie dywidendy wypłaconej polskiemu podatnikowi przez spółkę 

cypryjską322.  

Przedstawiony mechanizm tworzenia struktur CFC przez polskich podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych został znacząco ograniczony w wyniku nowelizacji przepisów 

u.p.d.o.p. Przepisy obowiązujące od 2017 r. wyeliminowały możliwość zastosowania zwolnienia 

z opodatkowania działalności funduszy inwestycyjnych w części dotyczącej dochodów 

uzyskiwanych za pośrednictwem spółek osobowych, a następnie preferencyjne zasady 

opodatkowania operacji mających za przedmiot wniesienie aportu. Znacznie dalej idące 

ograniczenia dotknęły inwestorów osiągających korzyści poprzez strukturę CFC utworzoną w 

Luksemburgu. Modyfikacja postanowień polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego 

 
319 A. Piotrowska, Centra finansowe offshore a problem nieuczciwej konkurencji podatkowej, „Acta Universitatis 

Nicolai Copernici”, EKONOMIA XLV 2014, nr 2, s. 142. 
320 Obowiązujące w tym okresie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalały na takie 

uksztaltowanie warunków operacji, których skutkiem było ustalenie przychodu z tytułu otrzymanych udziałów w 

wysokości równej kosztom ich uzyskania (wartość praw i obowiązków posiadanych w spółce komandytowej, 

będących przedmiotem aportu).  
321  Zwolnienie z opodatkowania operacji na terytorium Cypru gwarantowały w tym zakresie postanowienia 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 117 poz. 523 ze zm.), które 

przewidywały opodatkowanie takiej transakcji zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, tj. według zasad 

wskazanych powyżej.  
322 B. Kuźniacki, Tax Avoidance through Controlled Foreign Companies under European Union Law with Specific 

Reference to Poland, “Accounting, Economics and Law: A Convivium”, De Gruyter, vol. 7(1), p. 3.4. Polish data and 

schemes, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ael-2015-0018/html (dostęp: 24.02.2022). 
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opodatkowania323 pozbawiła polskich podatników możliwości skorzystania ze zwolnienia z 

opodatkowania dywidend wypłaconych im przez rezydentów luksemburskich.  

Podsumowując rozważania na temat polskich inwestycji zagranicznych lokowanych w 

jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, należy zwrócić uwagę na elementy 

polskich konstrukcji CFC, które kształtują charakterystyczny dla polskich podatników model 

unikania opodatkowania. Z punktu widzenia przedmiotu działalności zagranicznych jednostek 

kontrolowanych, polskie struktury CFC cechowała działalność o charakterze pasywnym oparta na 

konstrukcji holdingowej. Zagraniczne jednostki zależne wchodzące w skład holdingu nie 

prowadziły działalności o wymiernym gospodarczo charakterze, a jedynie służyły jako narzędzie 

do redukcji obciążeń podatkowych z tytułu wypłacanych dywidend324. W ujęciu podmiotowym, 

wykorzystywanie całkowicie sztucznych struktur CFC stanowiło element działania stosowany na 

największą skalę przez osoby fizyczne, które były bezpośrednimi beneficjentami płynących stąd 

korzyści podatkowych prowadzących do trwałej redukcji zobowiązań podatkowych w Polsce. 

W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się na dwojaki system unikania opodatkowania 

w Polsce wyodrębniony na podstawie funkcji jaką spełnia przyjęta przez podatników metoda 

wykorzystania zagranicznej jednostki kontrolowanej. Po pierwsze, wskazuje się na unikanie 

opodatkowania ukierunkowane na całkowitą redukcję obciążeń podatkowych, które możliwe jest 

wyłącznie w ramach działań podejmowanych przez podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych i po drugie, na unikanie opodatkowania w celu odroczenia opodatkowania, stosowane 

w głównej mierze przez podmioty będące osobami prawnymi325. Według opisów stanów 

faktycznych rozpatrywanych spraw podatkowych326, struktury tworzone w ramach wskazanych 

 
323 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i 

majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110 poz. 527 ze zm.). 
324 W. Knap, P. Wójciak, Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji krajów o łagodnym systemie 

podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 5, s. 23. 
325 B. Kuźniacki, Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance. International and Comparative Perspectives 

with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties, Chapter 1.6.1 Controlled 

foreign company (CFC), Warszawa 2020, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 18.07.2022). 
326 Zob. przywołane już interpretacje dot. polskich BIZ na Cyprze, a także te mające za przedmiot inwestycje na 

Malcie, tj. z dnia 17.05.2016 r., ILPB1/4511-1-300/16-2/AN i ILPB1/4511-1-301/16-2/AN, z dnia 28.04.2016 r.,  

1061-IPTPB3.4511.151.2016.2.MK, z dnia 27.04.2016 r., 1061-IPTPB3.4511.261.2016.2.AC, 1061-IPTPB3.4511. 

258.2016.2.AC, 1061-IPTPB3.4511.259.2016.2.AC, 1061-IPTPB3.4511.260.2016.2.AC, 1061-IPTPB3.4511.262. 

2016.2.AC, 1061-IPTPB3.4511.147.2016.2.MK, 1061-IPTPB3.4511.145.2016.2.MK, 1061-IPTPB3.4511.141.2016. 

2.MK, 1061-IPTPB3.4511.149.2016.2.MK, z dnia 07.10.2015 r., ILPB1/4511-1-1012/15-2/AP, z dnia 26.04.2016 r., 

1061-IPTPB3.4511.143.2016.2.MK, z dnia 19.10.2015 r., IPPB1/4511-898/15-2/MT, z dnia 10.02.2016 r., 

ILPB2/4511-1-1125/15-2/JK, z dnia 11.12.2015 r., IPTPB3/4511-181/15-3/KJ, z dnia 10.12.2015 r., IPPB1/4511-

https://sip.lex.pl/
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dwóch schematów nie różnią się od siebie w istotny sposób327. W obydwu przypadkach mechanizm 

działania zagranicznej jednostki kontrolowanej wykorzystuje niewielką pod względem ilości 

zaangażowanych podmiotów strukturę obejmującą w głównej mierze fundusze inwestycyjne i 

transparentne podatkowo spółki osobowe. 

Podsumowując rozważania na temat schematu krajowych metod unikania opodatkowania 

można zawnioskować, że model krajowej struktury zagranicznej jednostki kontrolowanej nie 

wykazuje cech typowych dla struktur tworzonych przez rezydentów innych państw o zasięgu 

globalnym328. Zagraniczne struktury tworzone przez rezydentów innych jurysdykcji cechowała 

złożoność konstrukcji oraz znaczna ilość przeprowadzanych operacji, podczas gdy polskie 

struktury charakteryzowała raczej uproszczona forma, oparta na kilku transakcjach. Dodatkowo 

wskazać należy, że podmioty wchodzące w skład krajowych struktur CFC nie prowadziły 

faktycznej działalności gospodarczej, w przeciwieństwie do zagranicznych struktur CFC, które – 

poza elementem strategii ukierunkowanej na minimalizację obciążeń – cechowała działalność 

aktywna przejawiająca się wytwarzaniem dóbr materialnych329. Wykorzystywanie całkowicie 

sztucznych struktur CFC było motywem przewodnim podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych, co odróżnia polskie struktury CFC od struktur zagranicznych330. Z tych względów 

wnioskować należy, iż schemat unikania opodatkowania typowy dla polskich podatników nie 

odzwierciedla mechanizmu unikania opodatkowania, jaki wpisuje się w model globalnego 

unikania opodatkowania stosowanego przez podatników zagranicznych jurysdykcji331. 

Cechy polskich BIZ są argumentem za tezą, że międzynarodowa aktywność polskich 

przedsiębiorców podyktowana była w znacznej mierze chęcią minimalizacji obciążeń 

 
1285/15-2/MT, z dnia 12.11.2015 r., ILPB2/4511-1-747/15-2/WM, z dnia 13.11.2015 r., IPPB1/4511-966/15-4/MT, 

z dnia 13.08.2015 r., IBPB-1-1/4511-180/15/BK, IBPB-1-1/4511-177/15/BK, IBPB-1-1/4511-183/15/BK, z dnia 

17.09.2015 r., ILPB1/4511-1-955/15-2/AG i z dnia 01.04.2015 r., IPPB1/4511-9/15-2/KS, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 

25.01.2020 r.).     
327 Zob. także orzecznictwo sądów administracyjnych: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25.01.2018 r., I SA/Po 

1107/17 i z dnia 10.08.2017 r., I SA/Po 203/17, wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.03.2017 r., III SA/Wa 926/16, z 

dnia 23.05.2016 r., III SA/Wa 1796/15, z dnia 08.06.2016 r., III SA/Wa 1631/15 i III SA/Wa 1632/15, wyrok WSA w 

Bydgoszczy z dnia 07.09.2016 r., I SA/Bd 407/16, a także wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 07.04.2016 r., I SA/Wr 

37/16, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 25.01.2020 r.). 
328 Zob. badania na w tym zakresie przeprowadzone przez B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 36-38.  
329 B. Kuźniacki, Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych. Ebook uzupełniający podcast „Więcej niż 

oszczędzanie pieniędzy”, s. 18-19,  

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/wp-content/uploads/2017/07/Ebook_Optymalizacja_podatkowa_Blazej_ 

Kuzniacki.pdf (dostęp: 24.02.2022). 
330 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 52-53. 
331 Ibidem. 

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/wp-content/uploads/2017/07/Ebook_Optymalizacja_podatkowa_Blazej_%20Kuzniacki.pdf
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/wp-content/uploads/2017/07/Ebook_Optymalizacja_podatkowa_Blazej_%20Kuzniacki.pdf
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podatkowych, a inwestycje zagraniczne prowadzone na obszarach rajów podatkowych należały w 

większości do przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.   

Co więcej, wątpliwości podatników podatku dochodowego od osób prawnych co do sposobu 

opodatkowania przeprowadzanych operacji gospodarczych, skupiają się również na innych, niż 

planowanie podatkowe, obszarach stosowania przepisów o CFC, takich jak: zakres definiowania 

elementów operacji gospodarczych w świetle ustawowego katalogu przychodów pasywnych, czy 

też sposób rozliczenia transakcji, ustalenia progu sprawowanej kontroli nad zagraniczną jednostką 

oraz kwalifikacja podmiotów do katalogu zagranicznych jednostek w przypadku podatkowych 

grup kapitałowych. Znaczna część pytań podatników skierowanych do organu koncentruje się na 

sposobie kwalifikacji przychodów zagranicznych jednostek kontrolowanych oraz technicznej 

stronie rozliczenia tego podatku, a nie na potwierdzeniu zwolnienia z opodatkowania dochodów 

osiągniętych w ramach funkcjonowania rozbudowanych struktur zagranicznych332. Mając na 

względzie interpretacje wydane w przedmiocie przemieszczeń spółek z obszarów rajów 

podatkowych do innych jurysdykcji oraz połączeń transgranicznych, jakie nasiliły się po wejściu 

w życie przepisów o CFC333, sądzić można, że inwestycje prowadzone przez tą grupę 

przedsiębiorców spełniały definicję rzeczywistej działalności gospodarczej, a zmniejszenie 

zobowiązań podatkowych poprzez ulokowanie ich w obcych jurysdykcjach podatkowych było 

czynnikiem towarzyszącym, a nie decydującym w wyznaczaniu kierunków lokalizacji BIZ. 

Wniosek ten można wywieźć m.in. z faktu kontynuacji działalności gospodarczej przez tych 

podatników na terytoriach innych jurysdykcji podatkowych, do których przemieszczone zostały 

inwestycje z rajów podatkowych.    

 
332 Interpretacje z dnia 16.08.016 r., ITPB3/4510-253/16/DK (działalność podmiotów w zakresie transportu 

morskiego), z 10.09.2015 r., IPTPB3/4510-206/15-2/KC (odsetki od lokat terminowych), z dnia 07.06.2017 r., 0114-

KDIP2-2.4010.42.2017.1.AM (ustalenie podatnika w ramach podatkowej grupy kapitałowej), z dnia 03.02.2016 r., 

IPPB6/4510-399/15-2/AM (działalność bankowa), z dnia 03.11.2015 r., IBPB-1-3/4510-276/15/MO (skutki 

połączenia spółek), z dnia 30.06.2016 r., ILPB4/4510-1-149/16-2/MC (certyfikaty polskiego Funduszu inwestującego 

za granicą), z dnia 23.09.2015 r., ILPB4/4510-1-285/15-2/DS (sposób kalkulacji dochodu), ILPB4/4510-1-276/15-

2/DS (opodatkowanie majątku polikwidacyjnego) i IPPB6/4510-145/15-2/AM, z dnia 02.10.2015 r., IBPB-1-3/4510-

331/15/AB (dochód z umorzenia certyfikatów), z dnia 13.10.2016 r., IBPB-1-3/4510-615/16-2/TS, z dnia 18.10.2017 

r., 0111-KDIB1-2.4010.307.2017.1.BG (przychód z umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki) oraz z dnia 

05.12.2018 r., 0114-KDIP2-2.4010.571.2018.1.AM, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 30.01.2020 r.). 
333 Zob. interpretacje: z dnia 02.12.2015 r., IBPB-1-2/4510-468/15/BG, z dnia 14.10.2016 r., IBPB-1-3/4510-

697/16-10/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-2/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-9/SK, z dnia 18.10.2016 r., IBPB-1-2/4510-

695/16-9/BG, z dnia 16.01.2017 r., 2461-IBPB-1-3.4510.1131.2016.1.APO, z dnia 17.01.2017 r., 2461-IBPB-1-

3.4510.1144. 2016.1.TS, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 30.01.2020 r.). 
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Analiza polskich przedsięwzięć zagranicznych daje obraz na preferowane przez krajowych 

podatników cele inwestycyjne i towarzyszące podejmowanym decyzjom biznesowym 

zainteresowanie planowaniem podatkowym. Badania te stanowią również punkt wyjścia dla 

weryfikacji przepisów o CFC z punktu widzenia zakładanych przez ustawodawcę celów.   

 

3. Motywy tworzenia zagranicznych struktur kontrolowanych a funkcja przepisów o 

podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych   

Jak podkreślano wielokrotnie w wystąpieniach kierowanych przez przedstawicieli MF, 

założeniem a priori przy konstruowaniu polskich przepisów o zagranicznych spółkach 

kontrolowanych był ich charakter prewencyjny334. Dążeniem ustawodawcy, zgodnym z 

priorytetami unijnymi w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, była walka z erozją 

podstawy opodatkowania jaka powstaje w związku ze szkodliwym działaniem struktur CFC335. 

Mając na uwadze wyjaśnienia resortu finansów na temat sposobu działania przepisów o CFC, a w 

szczególności przesłanek ich wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego oraz ich 

konstrukcji, prewencyjny charakter tych przepisów przejawiać się miał w zniechęceniu polskich 

podatników do wyprowadzania dochodów na terytoria jurysdykcji stosujących preferencyjne 

zasady opodatkowania.  

Z definicji pojęcia prewencji, zarówno słownikowej336, jak i tej, jakiej znaczenie uwidacznia 

się w kontekście wyjaśnień MF co do charakteru przepisów o CFC, nasuwa się wniosek, że 

przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej winny oddziaływać na przyszłe planowane przez 

podatników działania. Ściślej rzecz ujmując, regulacje te winny mieć wpływ na przyszłe decyzje 

biznesowe przedsiębiorców, w taki sposób, aby wybory co do sposobu czy miejsca inwestowania 

ukierunkowane były na osiąganie zysków z działalności gospodarczej sensu stricto, czyli 

 
334 Zob. Pismo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z dnia 17 listopada 2014 r., https://www.senat.gov.pl/gfx/ 

senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/mozdzanowska/6201o.pdf, a także uzasadnienie do 

rządowego projektu ustawy, druk sejmowy nr 2860, s. 239. 
335 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2330, 

s. 5. 
336 Według Słownika PWN oznacza to zapobieganie naruszaniu norm prawa, https://sjp.pwn.pl/sjp/prewencja 

(dostęp: 30.022020). 

https://www.senat.gov.pl/gfx/%20senat/userfiles/
https://www.senat.gov.pl/gfx/%20senat/userfiles/
https://sjp.pwn.pl/sjp/prewencja
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kojarzonej z procesem powstawania dóbr oraz świadczenia usług337, a contrario, aby czynnikiem 

decydującym o miejscu prowadzenia inwestycji nie były oszczędności podatkowe.  

Biorąc pod uwagę stosowane najczęściej przez polskich przedsiębiorców struktury CFC 

służące minimalizacji obciążeń podatkowych, należy zauważyć, iż w przypadku podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystających w największym wymiarze z 

dobrodziejstw płynących z luk podatkowych w podatku dochodowym, utrzymywanie takich 

struktur z punktu widzenia działań optymalizacyjnych stało się mniej atrakcyjne już po pierwszych 

działaniach państwa w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego. W przypadku tych 

podatników skuteczne w ograniczaniu nadużyć podatkowych okazały się już pierwsze nowelizacje 

przepisów blokujące dostępne dotychczas instrumenty pozwalające na uniknięcie opodatkowania 

dotyczące sposobu opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, a przepisy o CFC były 

kolejnym etapem ograniczania nadużyć podatkowych w krajach stosujących preferencyjne zasady 

opodatkowania.  

Kształtowanie się polskich inwestycji zagranicznych począwszy od przystąpienia Polski do 

UE nasuwa wniosek, że zakładany przez polskiego ustawodawcę prewencyjny charakter polskich 

przepisów o CFC nie oddaje w pełni celu tych przepisów, a skutki ich stosowania odczuwalne są 

w głównej mierze przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących 

rzeczywistą działalność gospodarczą. Na poparcie tej tezy należy przywołać następujące 

argumenty: 

Po pierwsze, polskie inwestycje podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w 

głównej mierze ograniczone zostały poprzez zmiany przepisów przeciwdziałających nadużyciom 

podatkowym realizowanym za pośrednictwem spółek osobowych ulokowanych w krajach 

stosujących preferencyjne rozwiązania podatkowe. Takie wnioski płyną, po pierwsze, z danych 

dotyczących spadku wielkości BIZ na terytorium Luksemburga, Cypru i innych krajów 

stosujących nieuczciwą konkurencję podatkową338 i po drugie, z bazy indywidualnych 

interpretacji, z których wynika, że po uszczelnieniu systemu podatkowego zainteresowanie 

podatników tego rodzaju inwestycjami zagranicznymi znacznie spadło. 

 
337 T. Kocowski, § 6 Działalność gospodarcza [w:] Publiczne prawo gospodarcze System Prawa 

Administracyjnego tom 8A, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2018, s. 127.  
338 Zob. K. Żak, op. cit., s. 11. 
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Po drugie, w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych odnotować 

natomiast należy przede wszystkim wycofanie inwestycji z rajów podatkowych i towarzyszące 

temu przemieszczenie ich do obszarów innych niż raje podatkowe jurysdykcji obcych. Efekt ten 

jest widoczny na tle interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie skutków podatkowych 

migracji spółek z rajów podatkowych czy działań restrukturyzacyjnych mających za przedmiot 

transgraniczne łączenie spółek zlokalizowanych poza terytorium RP339. Reakcja podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych na nowe rozwiązania prawne dotyczące zagranicznych 

jednostek kontrolowanych przybrała formę wycofania się z terytoriów rajów podatkowych, ale nie 

wiązała się, jak to miało miejsce w przypadku podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych, z całkowitą rezygnacją z inwestycji zagranicznych. Wynika to z faktu, że struktury 

CFC należące do tych przedsiębiorców położone na obszarach rajów podatkowych stanowiły 

jedynie ulokowanie kapitału w miejscach konkurencyjnych podatkowo, podczas gdy realna 

działalność gospodarcza prowadzona była niezmiennie na obszarach pierwotnie zainicjowanych 

inwestycji. Wycofanie się z terenów rajów podatkowych sprowadzało się w tym przypadku do 

uproszczenia struktury grupy kapitałowej. Wniosek jaki można wywieźć z analizy tych 

okoliczności, to przede wszystkim realny i wymierny gospodarczo charakter działalności 

prowadzonej przez tych podatników w ramach BIZ. W głównej mierze uzasadnia to złożoność 

 
339 Zob. Interpretacje dot. połączeń transgranicznych dokonanych w związku z wycofaniem inwestycji 

kapitałowych z rajów podatkowych: z dnia 14.10.2016 r., IBPB-1-3/4510-697/16-1/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-2/SK, 

IBPB-1-3/4510-697/16-3/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-4/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-5/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-

6/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-7/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-8/SK, IBPB-1-3/4510-697/16-9/SK i IBPB-1-3/4510-

697/16-10/SK, z dnia 18.10.2016 r., IBPB-1-2/4510-695/16-1/BG, IBPB-1-2/4510-695/16-2/BG, IBPB-1-2/4510-

695/16-3/BG, IBPB-1-2/4510-695/16-4/BG, IBPB-1-2/4510-695/16-5/BG, IBPB-1-2/4510-695/16-6/BG, IBPB-1-

2/4510-695/16-7/BG, IBPB-1-2/4510-695/16-8/BG, IBPB-1-2/4510-695/16-9/BG, IBPB-1-2/4510-695/16-10/BG, 

IBPB-1-3/4510-704/16-1/KB, IBPB-1-3/4510-704/16-2/KB, IBPB-1-3/4510-704/16-3/KB, IBPB-1-3/4510-704/16-

4/KB, IBPB-1-3/4510-704/16-5/KB, IBPB-1-3/4510-704/16-6/KB, IBPB-1-3/4510-704/16-7/KB, IBPB-1-3/4510-

704/16-8/KB, IBPB-1-3/4510-704/16-9/KB i IBPB-1-3/4510-704/16-10/KB, z dnia 16.01.2017 r., 2461-IBPB-1-

3.4510.956.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-3.4510.1126.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-3.4510.1127.2016.1.APO, 2461-

IBPB-1-3.4510.1128.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-3.4510.1129.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-3.4510.1130.2016. 1.APO, 

2461-IBPB-1-3.4510.1131.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-3.4510.1132.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-3.4510. 

1133.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-3.4510.1134.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-3.4510.1135.2016.1.APO, 2461-IBPB-1-

3.4510.1136.2016.1.APO, a także z dnia 17.01.2017 r., 2461-IBPB-1-3.4510.1140.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-

3.4510.1141.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-3.4510.1142.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-3.4510.1143.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-

3.4510.1144.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-3.4510.1145.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-3.4510.1146.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-

3.4510.1147.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-3.4510.1148.2016.1.TS i z dnia 24.01.2017 r., 2461-IBPB-1-3.4510. 953. 

2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1149.2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1150.2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1151. 

2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1152.2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1153.2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1154. 

2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1155.2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1156.2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1157. 

2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1158.2016.1.IZ, 2461-IBPB-1-3.4510.1159.2016.1.IZ, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 

20.12.2019). 
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operacji jakimi są migracje spółek w ramach różnych systemów prawnych. Realizacja tak 

czasochłonnych i kosztownych czynności polegających na przemieszczeniu spółek z terytorium 

raju podatkowego do mniej intratnej podatkowo jurysdykcji w odniesieniu do całkowicie 

sztucznych ekonomicznie struktur nie miałoby ekonomicznego uzasadnienia340. Prewencyjny 

charakter przepisów o CFC w takim wypadku przejawia się zniechęceniem podatnika do 

kontynuowania działalności gospodarczej w rajach podatkowych i innych krajach posiadających 

konkurencyjne systemy podatkowe poprzez nałożenie na inwestorów obowiązków związanych z 

ustalaniem dochodu zagranicznych jednostek kontrolowanych. Przy czym mając na uwadze 

założenie, na którym osadzona jest konstrukcja polskiej CFC341, należałoby przyjąć, że celem 

ustawodawcy były wyłącznie te BIZ, których dochód generowany był z transakcji o charakterze 

pasywnym.  

Po trzecie, ostatnie nowelizacje przepisów o CFC342 adresowane są w głównej mierze do 

podatników prowadzących działalność o charakterze sztucznym. Jednak ta część przepisów, która 

ma bezpośrednie odniesienie do podatników prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą 

pozostaje w jej pierwotnym kształcie.     

Doświadczenia przedsiębiorców wielonarodowych zdobyte w obszarze stosowania 

przepisów o CFC wskazują na znacznie szerszy zakres działania tych regulacji od tego, jaki 

deklarowany był przez ich autorów343. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wspomniane 

procesy przemieszczenia spółek z rajów podatkowych do innych jurysdykcji podatkowych nie 

wyłączają obowiązku dalszego stosowania tych regulacji wobec kontynuowanej działalności 

gospodarczej. Konstrukcja polskich przepisów o CFC nakazuje bowiem objąć ich zakresem 

 
340 Złożoność operacji przemieszczenia spółki do obcej jurysdykcji obrazują m.in. opisy stanów faktycznych i 

zdarzeń przyszłych zawartych w interpretacjach z dnia 28.10.2015 r., IBPB-1-2/4510-330/15/AK, IBPB-1-2/4510-

484/15/AK, IBPB-1-2/4510-485/15/AK, IBPB-1-2/4510-487/15/AK, IBPB-1-2/4510-488/15/AK, a także z dnia 

16.01.2017 r. 2461-IBPB-1-3.4510.1126.2016.1.APO i 2461-IBPB-1-3.4510.1128.2016.1.APO, https://sip.mf.gov.pl 

(dostęp: 20.12.2019). 
341 Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p., jedną z przesłanek kwalifikujących jednostkę jako zagraniczną 

jednostką kontrolowaną jest osiągnięcie przez tą jednostkę co najmniej 33% przychodów pochodzących z tzw. źródeł 

pasywnych.  
342 Kierunek działań ustawodawczych nakreślają w pełni przepisy o CFC obowiązujące od 2022 r.  Zob. art. 24a 

ust. 3 pkt 4 i 5 u.p.d.o.p. 
343 Uwagi w tym zakresie podnoszone były już na etapie prowadzonego procesu legislacyjnego, w toku którego 

wskazywano na negatywne skutki oddziaływania przepisów o CFC na podatników prowadzących rzeczywistą 

działalność gospodarczą poza obszarem UE; zob. treść wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu nr 77 w dniu 09.10.2014, 

https://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=77&dzien=2&wyp=17&symbol=WYPOWIEDZ_PYTA

NIE&nr=732&pytID=7FA52395578DF87DC1257D6D004A6814 (dostęp: 28.02.2022).     
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wszystkie spółki powiązane z polskim podatnikiem bez względu na gospodarczy wymiar ich 

działalności. Szczególnej uwagi wymaga natomiast praktyczny wymiar stosowania tych 

przepisów, który ustawodawca indywidualizuje ze względu na miejsce prowadzonej działalności. 

Problematyka tego zagadnienia uwydatnia się w świetle sformalizowanego katalogu obowiązków 

zawartych w art. 24a u.p.d.o.p., z których wypełnianiem zmierzają się na co dzień podmioty o 

międzynarodowej strukturze zagranicznej, w szczególności te, które prowadzą aktywną 

działalność gospodarczą.  

 

4. Obowiązki podatnika podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych  

 

4.1 Procedura kwalifikacji zagranicznej jednostki jako zagranicznej jednostki 

kontrolowanej  

 

Konstrukcja przepisów o zagranicznej jednostce kontrolowanej osadza się na definicji 

zagranicznej jednostki sformułowanej w formie zamkniętego katalogu podmiotów, który 

funkcjonuje w jego ostatnim kształcie od 2022 r. i nadal stanowi źródło problemów 

interpretacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje zagadnienie zlokalizowanych poza jurysdykcją 

krajową podatkowych grup kapitałowych i zarazem spółek tworzących takie grupy, któremu ze 

względu na skalę problemów praktycznych, poświęcono szerszą uwagę w rozdziale IV dysertacji. 

Niewątpliwie materia, która nadal wywołuje wątpliwości interpretacyjne po stronie 

podatników to wykładnia przepisów definiujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Z 

perspektywy przepisów o CFC jest to najbardziej istotne zagadnienie, które stanowi jeden z etapów 

w procedurze weryfikacji statusu zagranicznej jednostki, albowiem pozytywny wynik 

przeprowadzonej analizy pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek decydować będzie o 

uznaniu takiej jednostki za podlegającą opodatkowaniu podatkiem CFC. 

Przyjęta przez polskiego ustawodawcę metoda weryfikacji zagranicznej jednostki jako 

zagranicznej jednostki kontrolowanej znajduje uzasadnienie w tzw. jurysdykcyjnym modelu 

opodatkowania CFC344, który stosownie do zaleceń ustawodawcy unijnego odsyła w pierwszej 

kolejności do zweryfikowania jednostki zależnej z punktu widzenia jej rezydencji podatkowej. Z 

 
344 D. Dunbar, A Historical Review of the CFC & FIF Regimes:  Part One 1987 to 1 December 2003, Working 

Paper Series, No. 13, School of Accounting and Commercial Law Victoria University of Wellington 2004, s. 10, 

http://ssrn.com/abstract=1281660 (dostęp: 01.03.2022). 
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perspektywy polskiego podatnika najbardziej istotne jest bowiem czy kontrolowana przez niego 

jednostka podlega jurysdykcji państwa zakwalifikowanego przez ustawodawcę do listy tzw. rajów 

podatkowych bądź jest rezydentem innego państwa spoza tej listy345. Sam proces kwalifikacji nie 

wymaga znacznego zaangażowania przez podatnika nakładów pracy czy środków finansowych z 

uwagi na określony ex lege wykaz państw stosujących nieuczciwą konkurencję podatkową. 

Zauważyć jednak należy, że identyfikacja zagranicznej jednostki jako rezydenta raju podatkowego 

rzutuje na odmienny sposób dalszego postępowania. W tym przypadku ustawodawca zdecydował 

się na zastosowanie rozwiązań znacznie bardziej restrykcyjnych niż w przypadku zagranicznych 

jednostek z innych niż raje podatkowe lokalizacji.  

Rygorystyczny charakter sposobu opodatkowania przyjęty wobec podmiotów z rajów 

podatkowych wywołał wśród polskich podatników natychmiastową reakcję, która stała się 

widoczna na tle pytań skierowanych do organów podatkowych w zakresie skutków podatkowych 

związanych z przemieszczeniem jednostek zależnych z terytoriów stanowiących raje podatkowe 

do innych lokalizacji346. Z punktu widzenia podatników prowadzących działalność gospodarczą 

mającą cechy tzw. economic substance347 racjonalnym i uzasadnionym ekonomicznie 

rozwiązaniem było zachowanie dotychczasowych aktywów i uwolnienie się od ryzyka 

opodatkowania ich dochodów poprzez ulokowanie tych jednostek na terytoriach państw, które nie 

stosują nieuczciwej konkurencji podatkowej. Przemieszczenie kapitału z terytoriów rajów 

podatkowych w tym przypadku wydaje się naturalną reakcją wobec perspektywy ponoszenia 

wyższych ciężarów podatkowych, niemniej powstaje pytanie o racjonalność takich działań, jeśli 

wziąć pod uwagę wymiar procesów składających się na procedurę przemieszczenia działalności 

między dwoma państwami, a następnie skutki podatkowe ciążące na podatnikach lokujących 

działalność w innych niż raje podatkowe krajach trzecich.  

 
345 Model jurysdykcyjny odwołuje się ponadto do lokalizacji w krajach, z którymi ani Rzeczypospolita Polska ani 

UE nie ratyfikowały umowy stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych takich państw informacji 

podatkowych lub ich wymiany (art. 24a ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.p.).  
346 Z uwagi na zdefiniowany na wstępie cel pracy, zakresem badań nie objęto struktur CFC o charakterze 

sztucznym, a jedynie działalność zagraniczną podmiotów posiadającą cechy rzeczywistej działalności gospodarczej. 
347 Nomenklatura stosowana w nawiązaniu do doktryny wykształconej w prawie podatkowym Stanów 

Zjednoczonych, która zakłada aby zawierane przez podatnika transakcje ukierunkowane były na realizację 

określonego celu gospodarczego a ich skutek miał wymiar ekonomiczny. Płynący z tej doktryny nakaz określania 

treści ekonomicznej transakcji stał się przedmiotem prac w UE, których głównym adresatem stali się podatnicy 

inwestujący w państwach spełniających kryterium raju podatkowego, 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/me_new-economic-substance-rules-

introduced.pdf (dostęp: 10.02.2021). 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/me_new-economic-substance-rules-introduced.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/me_new-economic-substance-rules-introduced.pdf
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Uzyskanie odpowiedzi w tym zakresie nie jest bezpośrednio ukierunkowane na oczekiwany 

rezultat niniejszych badań, jednak motywy warunkujące sposób działania podatników 

posiadających struktury na terytoriach rajów podatkowych posłużą do oceny przepisów o CFC z 

perspektywy katalogu obowiązków spoczywających na podatnikach tego podatku. Wiąże się to 

przede wszystkim z faktem, że oprócz wspomnianego modelu jurysdykcyjnego stanowiącego 

punkt wyjścia dla procesu opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej istotny jest 

również model transakcyjny348, który aktywuje się w momencie eliminacji przesłanki posiadania 

rezydencji na terytorium raju podatkowego349. Model transakcyjny zatem staje się kolejnym 

etapem w kwalifikacji zagranicznej jednostki jako zagranicznej jednostki kontrolowanej. W tym 

modelu ustawodawca polski zdecydował się na analizę profilu działalności zagranicznej jednostki 

obejmującą badanie wielkości źródeł o charakterze pasywnym (biernym), a także wysokości 

faktycznie zapłaconego przez tę jednostkę podatku dochodowego w kraju jej rezydencji 

podatkowej. Warto zauważyć, że model ten znajdzie zastosowanie wobec podatników 

prowadzących działalność międzynarodową w innych niż raje podatkowe jurysdykcjach, a zatem 

również wobec tych podatników, którzy przemieścili swoje aktywa poza terytoria rajów 

podatkowych.    

W świetle niniejszych badań istotne znaczenie ma realny wymiar obowiązków ciążących na 

podmiotach prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 

u.p.d.o.p.350, jakie ta ustawa przewiduje w związku z przeprowadzeniem analizy w ramach modelu 

transakcyjnego. Wspomnieć należy, że dla uznania zagranicznej jednostki za zagraniczną 

jednostkę kontrolowaną przepisy u.p.d.o.p. wymagają kumulatywnego spełnienia trzech 

przesłanek, w tym wspomnianej wielkości przychodów pasywnych oraz faktycznie zapłaconego 

podatku351. Z uwagi na ramy tematyczne niniejszej pracy oraz przyjęte na wstępie założenia w 

zakresie wymaganego ustawą progu 50% sprawowanej kontroli przez podatnika CFC nad 

 
348 Model ten opiera się na analizie charakteru realizowanych transakcji (czynności) pod kątem działań innych niż 

działalność operacyjna ukierunkowana na wzrost gospodarczy.  
349 M. Kluzek, Opodatkowanie …, s. 60.  
350 W szczególności chodzi tutaj o definicję rzeczywistej działalności gospodarczej sformułowaną na potrzeby CFC 

w art. 24a ust. 18 u.p.d.o.p.  
351 Pozostałe przesłanki dotyczą progu sprawowanej kontroli oraz wysokości podatku zapłaconego przez 

zagraniczną jednostkę w kraju jej rezydencji (art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a i c u.p.d.o.p.).   
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zagraniczną jednostką kontrolowaną352 przedmiotem dalszych badań objęte zostaną dwie ostatnie 

przesłanki, które stanowią źródło obowiązków podatnika wynikających implicite z przepisów o 

CFC. Wynika to z faktu, że struktura tych regulacji oparta została na domniemaniu unikania 

opodatkowania przez podatnika posiadającego pakiet kontrolny w jednostkach zlokalizowanych w 

obcych jurysdykcjach podatkowych, a uniknięcie opodatkowania staje się możliwe wyłącznie 

poprzez wykazanie, że przesłanki warunkujące status zagranicznej jednostki kontrolowanej nie 

zostały spełnione. Ciężar dowodów spoczywa na podatniku CFC. Z powyższych względów poza 

obszarem badań pozostanie analiza przepisów regulujących zagadnienia progu sprawowanej 

kontroli.  

Stosownie do określonych metod badawczych, analiza polskich przepisów o CFC 

kontynuowana będzie w odwołaniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez KGHM 

Polska Miedź S.A. Odesłanie do przykładów czynności występujących w realnej działalności 

podatnika obarczonego obowiązkami wynikającymi z przepisów o CFC pozwoli na zmierzenie się 

z tematyką CFC z jego perspektywy, co też umożliwi zbadanie tych regulacji w szerszym 

kontekście niż to miało miejsce w ramach przeprowadzonych dotychczas badań w nauce polskiego 

prawa podatkowego.  

Dla potrzeb zakreślonych badań niezbędne jest w pierwszej kolejności wyjaśnienie 

okoliczności dotyczących prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej. 

Po pierwsze, przedsiębiorca ten prowadzi działalność gospodarczą wykorzystując w tym celu 

rozbudowaną strukturę spółek zależnych, którą tworzą nie tylko spółki krajowe, ale przede 

wszystkim spółki zagraniczne zlokalizowane w różnych jurysdykcjach podatkowych, nie 

znajdujących się na liście rajów podatkowych353. Do czasu sfinalizowania transakcji nabycia 

aktywów zagranicznych, Spółka KGHM prowadziła działalność wykorzystującą wyłącznie bazę 

zasobów zlokalizowanych na terytorium kraju. Inwestycja zagraniczna była rezultatem założeń 

polityki biznesowej firmy ukierunkowanych na dywersyfikację źródeł przychodowych, które 

stanowią dla tej branży przede wszystkim odpowiednie zasoby geologiczno-górnicze354. Według 

 
352 W tym również 50% praw głosów w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, 50% praw do 

uczestnictwa w zysku lub sprawowania faktycznej kontroli nad zagraniczną jednostką, art. 24 ust. 3 pkt 3 lit. a 

u.p.d.o.p. 
353 Spółki te tworzą Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: GK KGHM). 
354 Szerzej na ten temat zob. M. Ratajczak-Mrozek, P. Zgrzebski, Przejęcie Quadra FNX Mining Ltd. przez KGHM 

Polska Miedź S.A., [w:] Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju w branży wydobywczej. Studium KGHM Polska 

Miedź S.A., red. A. Dymitrowski, Ł. Małys, Poznań 2017, s. 14-16. 
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danych udostępnionych przez Spółkę KGHM na jej stronie internetowej, a także upublicznionych 

w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2012 stosownie do wymogów 

sprawozdawczości międzynarodowej (MSFF), przedmiotem transakcji było nabycie kanadyjskiej 

spółki Quadra FNX Mining LTD (obecnie KGHM International LTD), prowadzącej działalność w 

zakresie produkcji górniczej metali w eksploatowanych kopalniach: Robinson i Carlota w USA, 

Frankie w Chile, McCreedy West, Levack i Podolsky w Kanadzie. W ramach tej działalności 

prowadzone były i nadal są projekty górnicze, w tym Sierra Gorda w Chile, który realizowany jest 

na jednym z największych nowych złóż miedzi i molibdenu na świecie355.  

Po drugie, wobec posiadanej międzynarodowej struktury spółek zależnych KGHM Polska 

Miedź S.A. sprawuje wobec tych podmiotów kontrolę w sposób pośredni oraz bezpośredni, 

dysponując pakietem 100% udziałów lub akcji.  

Po trzecie, działalność gospodarcza tej Spółki, jak i pozostałych spółek z GK KGHM, 

wpisuje się we wspomnianą ustawową definicję istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej. 

Podstawowa działalność KGHM Polska Miedź S.A. opiera się na działalności wydobywczej i 

produkcyjnej obejmującej miedź, metale szlachetne i inne produkty356, a zagraniczne spółki 

zależne prowadzą aktywną działalność o tożsamym profilu, bądź innym, ale stanowiącym wsparcie 

i zaplecze służące rozwojowi podstawowej działalności operacyjnej KGHM. Kluczowa rola spółek 

zależnych w procesie wydobywczym, jak i produkcyjnym GK KGHM wynika z faktu lokalizacji 

tych spółek, która podyktowana jest uwarunkowaniami geologicznymi umożliwiającymi dostęp do 

zasobów niezbędnych w działalności o tym właśnie profilu. 

Podsumowując informacje identyfikujące profil działalności KGHM z punktu widzenia 

przepisów o CFC, należy stwierdzić, że spółki z GK KGHM nie będące rezydentami polskimi, 

spełniają definicję jednostek zagranicznych w rozumieniu przepisów u.p.d.o.p. i w związku z tym 

podlegają obowiązkowi badania pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek klasyfikujących 

zagraniczną jednostkę jako zagraniczną jednostkę kontrolowaną. 

Czyniąc wstęp do badań skupiających się na elementach definicji zagranicznej jednostki 

kontrolowanej, wspomnieć należy, że wprowadzenie przepisów o CFC do polskiego systemu 

 
355 Dane dostępne na stronie korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A., https://kghm.com/pl/nabycie-100-akcji-

spolki-quadra-fnx (dostęp: 01.03.2022). 
356 Szczegóły nt. działalności prowadzonej przez KGHM Polska Miedź S.A. dostępne są na stronie internetowej 

Spółki, https://kghm.com/ (dostęp: 01.03.2022). 

https://kghm.com/pl/nabycie-100-akcji-spolki-quadra-fnx
https://kghm.com/pl/nabycie-100-akcji-spolki-quadra-fnx
https://kghm.com/
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podatkowego wpłynęło rewolucyjnie na dotychczasowe rozliczenia podatników prowadzących 

działalność na skalę międzynarodową. Ogłoszenie przez resort finansów planów związanych z 

opodatkowaniem struktur zagranicznych, zobligowało polskich podatników do spojrzenia na 

posiadaną strukturę z zupełnie nowej perspektywy, której celem była konieczność jej weryfikacji, 

po pierwsze z punktu widzenia miejsca rezydencji zagranicznych jednostek i po drugie, ze względu 

na rodzaj źródła osiąganych przez te jednostki przychodów.  

Z pozoru prosty mechanizm weryfikacyjny faktycznie oznaczał dla takiego przedsiębiorcy 

jak KGHM Polska Miedź S.A. dwutorową ścieżkę zaawansowanych działań odpowiadających 

normatywnej konstrukcji zagranicznej jednostki kontrolowanej, którymi należało objąć 

kilkadziesiąt spółek zależnych należących do międzynarodowej grupy kapitałowej 

podporządkowanej bezpośrednio nabytej spółce kanadyjskiej i zlokalizowanych w kilku 

jurysdykcjach podatkowych na świecie. Zaznaczyć należy, że dychotomiczny charakter 

postępowania w zakresie weryfikacji jednostek zagranicznych określony został ex lege w formie 

przesłanek definiujących zagraniczną jednostkę jako zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Jako że 

definicja ta stanowi meritum niniejszych badań przypomnieć należy, że przepis art. 24a ust. 3 

u.p.d.o.p. wymienia pięć kategorii zagranicznych jednostek kontrolowanych.  

Pierwszą stanowią jednostki zagraniczne zlokalizowane na terytoriach państw stosujących 

tzw. szkodliwą konkurencję podatkową, tj. w rajach podatkowych357, dla których zastosowanie 

przepisów o CFC dotyczących opodatkowania tych jednostek wynika z samego faktu ich 

lokalizacji (pkt 1 omawianej regulacji). W tym przypadku na opodatkowanie dochodów tej 

jednostki, występujące po stronie polskiego rezydenta, nie ma wpływu spełnienie innych 

warunków (tzn. nie mają znaczenia, ani poziom kontroli i okres jego posiadania, ani udział 

przychodów biernych w ogólnej wartości przychodów, ani też fakt czy przychody te podlegają 

preferencjom podatkowym w kraju rezydencji CFC). W tym przypadku wystarczy jedynie sam 

faktyczny udział w sprawowaniu kontroli oraz jej nieograniczony czasowo zakres358.  

Do drugiej grupy przepisy kwalifikują jednostki zagraniczne rezydujące na terytorium 

państwa innego niż raj podatkowy, z którym ani Rzeczpospolita Polska ani UE nie ratyfikowała 

żadnej z umów międzynarodowych, które dawałyby podstawę do uzyskania od organów 

 
357 W. Missala, op. cit., s. 16. 
358 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, 

Warszawa 2019, s. 1174. 
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podatkowych tego państwa informacji podatkowych (pkt 2 omawianej regulacji)359. Zasady 

opodatkowania tej grupy jednostek zagranicznych skonstruowane zostały w sposób dwuetapowy. 

Wstępnie przepis kwalifikuje każdą taką jednostkę jako zagraniczną jednostkę kontrolowaną 

według miejsca jej rezydencji podatkowej kategoryzowanej z punktu widzenia braku 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Niemniej w drodze lex specialis360 od zasady ogólnej 

ustawodawca daje możliwość uniknięcia opodatkowania dochodów takiej jednostki w przypadku 

wykazania, że nie został spełniony przynajmniej jeden z trzech warunków określonych w przepisie 

definiującym trzecią w kolejności kategorię zagranicznych jednostek kontrolowanych. 

Trzecia grupa obejmuje zagraniczne jednostki, które uznane zostają za zagraniczne jednostki 

kontrolowane po łącznym spełnieniu trzech warunków, z których jednym jest wspomniany już 

próg 33% przychodów pasywnych (pkt 3 omawianej regulacji).  

Ostatnie dwie kategorie polski ustawodawca określił pojęciem „spółek wydmuszek”, które 

in abstracto cechuje posiadanie bardzo dużych aktywów, ale niegenerujących przychodu lub 

generujących w bardzo małym zakresie361. W istocie rzeczy są to podmioty, które poostrzegane są 

przez ustawodawcę jako typowo sztuczne struktury umiejscowione w łańcuchu zagranicznej 

struktury w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Biorąc pod uwagę zakres prowadzonych 

badań mający za przedmiot opodatkowanie spółek prowadzących rzeczywistą i wymierną 

gospodarczo działalność, sposób opodatkowania dochodów jednostek z perspektywy przesłanek 

określonych dla dwóch ostatnich kategorii jednostek pozostawać będzie poza zakresem dalszej 

analizy.  

Polskie przepisy o CFC charakteryzuje dualizm działania odnoszący się do sposobu 

kwalifikacji zagranicznych jednostek z perspektywy katalogu zagranicznych jednostek 

kontrolowanych podlegających opodatkowaniu zgodnie z przepisami o CFC. Podział ten wpisuje 

się w omawiane dwa modele analizy zagranicznych jednostek, mianowicie model jurysdykcyjny i 

model transakcyjny, które znalazły odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do międzynarodowej 

grupy KGHM.   

 

 
359 W. Missala, op. cit., s. 16. 
360 Wyjątek od reguły wprowadzony został do art. 24a ust. 10 u.p.d.o.p. 
361 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1532. 
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4.1.1 Weryfikacja statusu zagranicznej jednostki mającej siedzibę na terytorium raju 

podatkowego  

Identyfikacja w strukturze międzynarodowej spółek posiadających siedziby na terytoriach 

rajów podatkowych, oznaczała dla polskich podatników prowadzących rzeczywistą działalność 

gospodarczą konieczność podjęcia decyzji w przedmiocie kierunków kontynuacji działalności. 

Możliwość uniknięcia bezwarunkowego obowiązku opodatkowania dochodów osiąganych przez 

jednostki zlokalizowane na obszarze rajów podatkowych stwarzały działania o charakterze 

reorganizacyjnym, których celem było dostosowanie elementów struktury zagranicznej grupy 

kapitałowej do wymogów polskiego systemu podatkowego. W praktyce wiązało się to z potrzebą 

przemieszczenia spółek z terytoriów rajów podatkowych, np. poprzez ich migrację na obszar 

innych jurysdykcji podatkowych362 lub w drodze amalgamacji w ramach istniejącej grupy 

kapitałowej363. Należy podkreślić, że dla podatników prowadzących rzeczywistą działalność 

gospodarczą podjęte w tym kierunku działania miały przede wszystkim na celu całkowitą 

eliminację ryzyka związanego z obowiązkiem opodatkowania dochodów spółek położonych w 

rajach podatkowych podatkiem od zagranicznych jednostek kontrolowanych.     

Zauważyć należy, że z perspektywy podatkowej przepisy o CFC zobligowały  polskich 

podatników o zasięgu międzynarodowym do podjęcia działań, które nie stanowią treści dyspozycji 

art. 24a u.p.d.o.p. Przeciwnie, to wynikający z tych przepisów bezwzględny wymóg 

opodatkowania dochodów takich jednostek stanowił asumpt do przeformułowania ich sytuacji 

prawnopodatkowej, aby nie były one postrzegane jako struktury utrzymywane w celu 

minimalizowania obciążeń podatkowych i w rezultacie aby ich dochody nie zostały opodatkowane. 

Zarówno migracja, jak i amalgamacja spółek to zaawansowane procedury realizowane w ramach 

odmiennych i odrębnych, bo obowiązujących w różnych państwach, jurysdykcji prawnych i 

podatkowych. Zmiana kraju siedziby spółki wymaga bowiem przeprowadzenia szeregu czynności 

z zakresu różnych dziedzin prawa obowiązujących zarówno w kraju aktualnej, jak i też przyszłej 

siedziby danej jednostki. W zakres tych procedur przede wszystkim wpisują się czynności 

realizowane przez właściwą dla danego państwa administrację, co narzuca dostosowanie się do 

wymogów obcego system prawnego. Siłą rzeczy niemożliwym jest przeprowadzenie odpowiedniej 

 
362 Pojęcie użyte dla celu określenia procesu przemieszczenia spółki z obszaru jednego państwa na obszar innego, 

którego skutkiem jest zmiana jurysdykcji prawnej spółki przy zachowaniu jej odrębności podmiotowo-prawnej. 
363 Amalgamacja oznacza w tym przypadku połączenie spółek w wymiarze transgranicznym. 
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procedury migracyjnej bez udziału kompetentnych podmiotów gospodarczych specjalizujących się 

w danych dziedzinach prawa właściwych dla obszarów państw, w których są one przeprowadzane. 

Czynności reorganizacyjne w grupie generują dla podmiotu dominującego w grupie podmiotów 

powiązanych szereg wydatków potrzebnych na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą 

prawną, która w takiej sytuacji obejmować będzie swym zakresem jurysdykcje obydwu 

zainteresowanych państw. Z uwagi na złożoność omawianych operacji, które cechuje 

podwyższone ryzyko wynikające z oceny ich skutków podatkowych, każda z nich wymaga 

szczegółowej analizy w świetle przepisów prawa podatkowego. Co więcej, celem zapewnienia 

ochrony związanej z rozliczeniem podatkowym takiej operacji, wskazane jest uzyskanie 

potwierdzenia przez administrację skarbową słuszności stanowiska podjętego w związku z 

określonymi dla tej operacji skutkami podatkowymi364. Warto również podkreślić, że w sytuacjach, 

o których mowa, potwierdzenie takie winno obejmować sytuację prawno-podatkową spółki – 

rezydenta państwa migracji oraz spółki – rezydenta nowej jurysdykcji. Z kolei z pozycji polskiego 

podatnika w polu zainteresowania znajdą się skutki podatkowe wynikające z planowanej bądź już 

przeprowadzonej restrukturyzacji spółek z grupy w związku z zastosowaniem przepisów o CFC. 

Efektem procesów migracji bądź amalgamacji spółek mogą być bowiem przysporzenia, które w 

rozumieniu przepisów u.p.d.o.p. rozpoznane zostaną jako przychód pasywny stanowiący jeden z 

elementów decydujących o uzyskaniu statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej. Wskutek 

przemieszczania się spółek w ramach wspomnianych dwóch procesów, spółka, która stała się 

rezydentem nowego państwa (innego niż raj podatkowy), nabywa status jednostki zagranicznej 

podlegającej obowiązkowi weryfikacji jako zagraniczna jednostka kontrolowana w ramach 

modelu transakcyjnego obejmującego m.in. próg 33% przychodów pasywnych. Istotne zatem z 

pozycji podatnika polskiego jako podatnika CFC, jest potwierdzenie skutków podatkowych, jakie 

wiążą się z przemieszczeniem kontrolowanych przez niego spółek zagranicznych w ramach 

różnych jurysdykcji podatkowych. Stopień zawiłości tego rodzaju procedur obrazuje treść 

indywidualnych interpretacji wydanych w zakresie skutków podatkowych połączeń 

transgranicznych oraz migracji spółek dla ustalenia obowiązków podatkowych wynikających z 

 
364 Mowa tu o indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego oraz innych dokumentach o 

tożsamym skutku stosowanych w innych jurysdykcjach podatkowych.   
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przepisów o CFC po stronie polskiego podatnika sprawującego kontrolę nad tym spółkami365.  

W konsekwencji przeprowadzonych czynności migracyjnych i amalgamacji podmiotów 

zagranicznych w ujęciu normatywnym nastąpiła reklasyfikacja statusu tych podmiotów poprzez 

przesunięcie ich z pierwszej grupy zagranicznych jednostek kontrolowanych366 do pozostałych 

wymienionych w ustawie kategorii367. Przejście przez zawiłą i kosztowną procedurę migracji i 

amalgamacji jednostek zagranicznych stanowiło w istocie uwolnienie się od obowiązku 

obligatoryjnego opodatkowania dochodów spółek położnych w rajach podatkowych na rzecz 

warunkowego opodatkowania tych spółek przy spełnieniu trzech ustawowych przesłanek 

określonych w art. 24a ust. 3 pkt. 3 u.p.d.o.p.        

 

4.1.2 Weryfikacja statusu zagranicznej jednostki mającej siedzibę poza terytorium 

raju podatkowego  

 

4.1.2.1 Warunek spełnienia przesłanki progu przychodów pasywnych 

Procedura weryfikacyjna obejmująca swym zakresem badanie spełnienia przez zagraniczną 

jednostkę trzech występujących łącznie przesłanek wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt. 3 u.p.d.o.p., 

tj. progu sprawowanej kontroli, progu wielkości przychodów pasywnych oraz wielkości podatku 

zapłaconego przez zagraniczną jednostkę w jej macierzystym kraju, zgodnie z wykładnią 

analizowanych przepisów, dotyczy tylko tych zagranicznych jednostek, które posiadają rezydencję 

podatkową w innych państwach niż raje podatkowe. W omawianym przykładzie migracji i 

amalgamacji jednostek, w gronie tych jednostek znajdą się również spółki, które były rezydentami 

rajów podatkowych, a które zostały przemieszczone do innych jurysdykcji podatkowych, 

albowiem od momentu nabycia nowej rezydencji podatkowej w drodze ich przemieszczenia na 

 
365 Proces migracji w kontekście skutków podatkowych związanych ze stosowaniem przepisów art. 24a u.p.d.o.p. 

obrazują interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20.10.2016 r.:  

IBPB-1-2/4510-696/16-1/AK, IBPB-1-2/4510-696/16-2/AK, IBPB-1-2/4510-696/16-3/AK, IBPB-1-2/4510-696/16-

5/AK, IBPB-1-2/4510-696/16-6/AK, IBPB-1-2/4510-696/16-7/AK, IBPB-1-2/4510-692/16-2/JW, IBPB-1-2/4510-

692/16-3/JW, IBPB-1-2/4510-692/16-4/JW, IBPB-1-2/4510-692/16-6/JW, IBPB-1-2/4510-692/16-7/JW, IBPB-1-

2/4510-692/16-8/JW, IBPB-1-2/4510-697/16-1/AK, IBPB-1-2/4510-697/16-2/AK, IBPB-1-2/4510-697/16-3/AK, 

IBPB-1-2/4510-697/16-5/AK, IBPB-1-2/4510-697/16-6/AK, IBPB-1-2/4510-697/16-7/AK, a także postanowienia z 

dnia 20.10.2016 r., IBPB-1-2/4510-696/16-4/AK, IBPB-1-2/4510-692/16-5/JW, IBPB-1-2/4510-697/16-4/AK, 

https://sip.mf.gov.pl/ (dostęp: 10.03.2021). 
366 Grupa 1 obejmująca spółki z rajów podatkowych (art. 24a ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.). 
367 Grupa 2 obejmująca jednostki z krajów, z którymi Polska nie ratyfikowała porozumień międzynarodowych oraz 

pozostałe jednostki zagraniczne podlegające weryfikacji według przesłanek przewidzianych dla Grup 3-5.  

https://sip.mf.gov.pl/


108 

 

obszar innego kraju, zostały one objęte dyspozycją przepisu nakazującego weryfikację 

zagranicznych jednostek w ramach modelu transakcyjnego. Z uwagi na identyczność procedury 

weryfikacyjnej ustawowych przesłanek przewidzianych dla jednostek zagranicznych z grupy 

drugiej i trzeciej, dalsze badania obejmujące problematykę obowiązków ciążących na polskich 

podatnikach prowadzących działalność międzynarodową dotyczyć będą jednocześnie tych dwóch 

grup jednostek zagranicznych. 

Wymóg bieżącego monitorowania wielkości przychodów osiąganych ze źródeł pasywnych 

spoczywa w odniesieniu do każdej jednostki zagranicznej kwalifikowanej do grupy 2 i 3. 

Obowiązki weryfikacyjne nie obejmują jednostek zagranicznych zlokalizowanych na obszarze 

rajów podatkowych. W tym bowiem przypadku ustawodawca polski przyjął niepodlegające 

obaleniu domniemanie prawne unikania opodatkowania wynikające z samego faktu posiadania 

przez polskiego podatnika udziału w jednostce – rezydentce raju podatkowego.368 Oznacza to, że 

dochód takiej zagranicznej jednostki kontrolowanej podlega opodatkowaniu bez względu na 

wielkość osiągniętych przychodów pasywnych. 

Ustawowy próg wielkości przychodów pasywnych wynosi co najmniej 33% całości 

przychodów osiągniętych przez zagraniczną jednostkę w danym roku podatkowym i obejmuje 

tylko kategorie źródeł wymienione w katalogu mającym charakter zamknięty. Są to m.in. 

przychody osiągane z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, ze 

zbycia udziałów (akcji), z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, 

czy też z praw autorskich lub praw własności przemysłowej. Forma zdefiniowania przychodów 

pasywnych jako katalogu zamkniętego spotkała się z akceptacją przedstawicieli nauki i praktyki 

prawa podatkowego, albowiem takie ujęcie pozwala wyeliminować rozbieżności w interpretacji 

pojęcia przepisów pasywnych, co postrzegane jest jako przejaw gwarancji pewności prawa w tym 

przedmiocie369.  

Za przyzwoleniem ustawodawcy unijnego370 polskie przepisy złagodziły wymóg 

opodatkowania dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych uzależniając ten obowiązek 

od łącznego spełnienia wszystkich trzech przesłanek, tj. poza warunkiem progu sprawowanej 

 
368 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 82. 
369 Ibidem, s. 99. 
370 Artykuł 7 ust. 3 Dyrektywy ATA przewiduje jako standard de minimis obligatoryjne wprowadzenie dwóch 

przesłanek kwalifikujących spółki do statusu CFC, w pozostałym zakresie pozostawia swobodę państwom 

członkowskim.  
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kontroli oraz przychodów pasywnych, niezbędne jest stwierdzenie niskiego poziomu 

opodatkowania w kraju rezydencji zagranicznej jednostki371. Kumulatywne spełnienie przesłanek 

warunkujących status zagranicznej jednostki kontrolowanej niewątpliwie pozwala uznać je za 

złagodzenie przepisów o CFC. Niemniej pozostała część zmian zaostrzyła wymiar tych regulacji 

w relacji do dotychczas obowiązujących zasad, a także w porównaniu do przepisów o CFC 

obowiązujących w innych państwach. Na uwagę zasługuje tutaj m.in. wskazany próg różnicy w 

poziomach opodatkowania zagranicznej jednostki oraz przesłanka 33% przychodów pasywnych. 

Wielkość progu przychodów pasywnych w świetle regulacji krajowych pierwotnie określona 

została na poziomie 50%, dopiero w drodze nowelizacji przepisów o CFC próg ten został 

zaostrzony z dniem 1 stycznia 2018 r. i od tego czasu kształtuje się na poziomie 33%. Przede 

wszystkim należy wskazać, że polski próg przychodów pasywnych wpisuje się w wytyczne 

Dyrektywy ATA, która przyznaje państwom członkowskim prawo do zastosowania zwolnień z 

opodatkowania w przypadku osiągnięcia przychodów pasywnych stanowiących 1/3 (lub mniej) 

przychodów jednostki372. Pomimo tego polskie regulacje w tym względzie wydają się być bardziej 

restrykcyjne od zasad stosowanych przez inne państwa. O ile bowiem sam próg wynoszący 33% 

nie należy do wyjątku w obszarze regulacji państw UE, to jednak omawianą przesłankę należy 

rozpatrywać w korelacji z innymi zasadami warunkującymi opodatkowanie zagranicznych 

jednostek oraz przyjętym sposobem opodatkowania i stosowanym systemem zwolnień. Do grupy 

państw stosujących próg przychodów pasywnych należą m.in. Grecja (30%), Dania (50%), Litwa 

(30%), Niemcy i Portugalia (25%). Przepisy podatkowe Grecji w największym stopniu 

odzwierciedlają wzorzec opodatkowania sformułowany w Dyrektywie ATA, przy czym w 

porównaniu do polskich zasad, podatnicy greccy mają prawo do odliczenia strat podatkowych 

zagranicznych jednostek kontrolowanych od wygenerowanych w następnych latach podatkowych 

zysków373. Przepisy duńskie, w drodze nowelizacji przepisów o CFC z 3 czerwca 2021 r. obniżyły 

dotychczasowy próg przychodów pasywnych z 50% do 33%, niemniej do przychodów tych 

zaliczają wyłącznie dochody o charakterze finansowym i generowane z własności intelektualnej. 

 
371 Art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a, b i c u.p.d.o.p. 
372 Artykuł 7 ust. 3. 
373 Zob. Zmiany wprowadzone w drodze implementacji Dyrektywy ATA do przepisów podatkowych w Grecji 

ustawą Law 4607/2019, https://home.kpmg/gr/en/home/insights/2019/04/gr-tax-amendments-introduced-by-law-

4607-2019.html (dostęp: 01.03.2022). 

https://home.kpmg/gr/en/home/insights/2019/04/gr-tax-amendments-introduced-by-law-4607-2019.html
https://home.kpmg/gr/en/home/insights/2019/04/gr-tax-amendments-introduced-by-law-4607-2019.html
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Obowiązująca zasada ma zastosowanie niezależnie od poziomu opodatkowania CFC374. Z kolei 

przepisy podatkowe Litwy, określające próg przychodów pasywnych powyżej 33%, pozwalają na 

zwolnienie z opodatkowania w sytuacji udokumentowania prowadzenia rzeczywistej działalności 

gospodarczej również poza obszarem UE/EOG375. Natomiast restrykcyjny próg przychodów 

zastosowany w przepisach portugalskich rekompensuje wyższy próg różnicy w opodatkowaniu, 

który jako jedna z przesłanek obowiązku podatkowego aktywuje się, gdy podatek zapłacony w 

innym kraju jest aż o połowę niższy od podatku jaki podmiot zagraniczny zapłaciłby zgodnie z 

przepisami wewnętrznymi Portugalii. Drugim preferencyjnym rozwiązaniem portugalskich 

przepisów o CFC jest możliwość odliczenia strat podatkowych376.    

Poziom ryzyka związany z osiąganiem przychodów pasywnych, według polskich przepisów 

o CFC, okazuje się być nieuzasadniony wobec przedsiębiorców, dla których bodźcem do 

podejmowania działalności są przesłanki inne niż uniknięcie opodatkowania. Restrykcyjność tej 

regulacji wyraża się po pierwsze w określonej procentowo wysokości tych przychodów i po drugie, 

w samym tylko odesłaniu do wielkości tych przychodów bez odniesienia się do źródła motywacji 

podatnika podejmującego działania o takim charakterze. Kwestia ta poruszona została już w 

działaniu nr 3 Planu BEPS, w którym OECD, odnosząc się do możliwych sposobów określania 

przez państwa warunków dla zastosowania przepisów o CFC, uznało m.in. za zasadne skupienie 

uwagi na tym czy przychody pasywne są wynikiem działań o charakterze sztucznym. Mówiąc 

ściślej, OECD wyraziło sugestię, aby ocena działań jednostki zagranicznej opierała się na tzw. 

analizie substancji, która weryfikuje rzeczywisty aspekt działalności gospodarczej podatnika377. W 

swoich rekomendacjach OECD podkreślało niejednokrotnie jako najbardziej istotny z punktu 

widzenia analizy dochodowości jednostek zagranicznych, nacisk na badanie czy przychody 

pasywne są wynikiem rzeczywistej działalności gospodarczej czy tylko efektem sztucznego 

 
374 Ustawa z dnia 3 czerwca 2021 r. nr L 89, https://www.ey.com/pl_pl/biuletyn-podatkowy-i-prawny/alerty-

ey/2021/07/aktualnosci-z-europy-06-2021 oraz informacje dostępne na stronie korporacyjnej PwC Dania,  

https://taxsummaries-pwc-com.translate.goog/denmark/corporate/significant-

developments?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (dostęp: 02.03.022). 
375 Ustawa z dnia 20 grudnia 2001 r. Nr IX-675, wersja skonsolidowana obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.273770?jfwid=-fxdp7ad9 (dostęp: 02.03.2022).   
376 Codigo do imposto sobre o rendomento das pessoas coletivas, DL 442-B/88, 30/11; Zob. informacje na temat 

zasad CFC w Portugalii, https://www.dixcart.com/pl/portuguese-tax-law-new-provisions-to-meet-the-eu-anti-tax-

avoidance-directive-atad/ (dostęp: 02.03.2022). 
377 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, akapit 82, 

https://www.oecd.org/tax/beps/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-final-report-

9789264241152-en.htm (dostęp: 20.02.2021).  

https://www.ey.com/pl_pl/biuletyn-podatkowy-i-prawny/alerty-ey/2021/07/aktualnosci-z-europy-06-2021
https://www.ey.com/pl_pl/biuletyn-podatkowy-i-prawny/alerty-ey/2021/07/aktualnosci-z-europy-06-2021
https://taxsummaries-pwc-com.translate.goog/denmark/corporate/significant-developments?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_
https://taxsummaries-pwc-com.translate.goog/denmark/corporate/significant-developments?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.273770?jfwid=-fxdp7ad9
https://www.dixcart.com/pl/portuguese-tax-law-new-provisions-to-meet-the-eu-anti-tax-avoidance-directive-atad/
https://www.dixcart.com/pl/portuguese-tax-law-new-provisions-to-meet-the-eu-anti-tax-avoidance-directive-atad/
https://www.oecd.org/tax/beps/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-final-report-9789264241152-en.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-final-report-9789264241152-en.htm
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przekierowania źródła do innej jurysdykcji oferującej niski próg opodatkowania. Jako zalecane 

podejście, OECD wskazuje właśnie model transakcyjny, który pozwala organom administracji 

danego kraju na ograniczenie analizy tylko wobec dochodów pochodzących ze źródeł o typowo 

sztucznym charakterze378.   

Potrzeba uwzględniania w regulacjach CFC przesłanki rzeczywistego charakteru 

prowadzonej działalności sygnalizowana była również przez ustawodawcę unijnego w 

postanowieniach Dyrektywy ATA. Przepisy te wprawdzie nie wypowiadają się na temat 

możliwych sposobów sprawdzania dochodów zagranicznych jednostek z perspektywy kwalifikacji 

jako zagraniczne jednostki kontrolowane, ale wprost odwołują się do aspektu rzeczywistego 

charakteru działalności gospodarczej w odniesieniu do ustalania podstawy opodatkowania CFC. 

Dyrektywa przewiduje explicite możliwość wyłączenia zastosowania tych przepisów w przypadku, 

gdy kontrolowana spółka zagraniczna prowadzi istotną działalność gospodarczą wspomaganą 

personelem, wyposażeniem, aktywami i pomieszczeniami, co powinno znaleźć uzasadnienie w 

faktach i okolicznościach379. Ta sama Dyrektywa pozwala jednak państwom członkowskim na 

odstępstwo od niniejszej zasady, czyniąc to w odniesieniu do podmiotów będących rezydentami 

państw nie będących stronami Porozumienia EOG.  

W taki sposób sformułowany został zakres krajowych regulacji, które nie przyznają 

zwolnienia z opodatkowania podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w tzw. krajach 

trzecich. Przesłanki zastosowania zwolnienia z opodatkowania określają przepisy art. 24a ust. 18 

u.p.d.o.p. Tworzą one katalog otwarty, który swoją formułą pozostawia organom oraz podatnikom 

margines odstępstwa od zakreślonego kształtu definicji rzeczywistej działalności gospodarczej. 

Istotne w tej materii jest wykazanie, że działalność ta ma realny, wymierny gospodarczo skutek. 

Należy jednak podkreślić, iż analiza economic substance pozostaje bez znaczenia dla obowiązku 

ustalenia podlegających opodatkowaniu dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych 

prowadzących działalność poza obszarem EOG. W tym przypadku lokalizacja jednostki 

zagranicznej poza obszarem EOG nie zwalnia z obowiązku weryfikacji progu przychodów 

pasywnych i poziomu opodatkowania. Badanie wysokości przychodów pasywnych jest czynnością 

stricte techniczną, dla której bez znaczenia pozostaje faktyczny cel i charakter zawieranych 

 
378 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 101. 
379 Artykuł 7 ust. 2 Dyrektywy ATA.  
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transakcji. Oznacza to, że przesłanka ta zostanie uznana za spełnioną pomimo faktu, iż wszystkie 

przeprowadzone operacje i w związku z tym osiągnięte przychody, w tym te zakwalifikowane 

zgodnie z przepisami o CFC jako pasywne, mają w danym przypadku konkretny wymiar 

gospodarczy i nie mają związku z unikaniem opodatkowania. Okoliczność ta pozostaje bez 

znaczenia na tym etapie stosowania przepisów o CFC. Wynika to, po pierwsze, z tego, że wynik 

testu kształtujący się poniżej ustawowo określonego progu jest równoznaczny z uznaniem, że dana 

jednostka nie spełnia definicji CFC, a tym samym nie ma obowiązku ustalania jej dochodu 

podatkowego i po drugie, że osiągnięcie wymaganego progu oznacza obowiązek opodatkowania 

dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej w sposób zgodny z przepisami krajowymi, który w 

tym przypadku nakazuje uwzględnić w tym procesie wszystkie zdarzenia gospodarcze tej 

jednostki, tj. zarówno te o charakterze pasywnym, jak i aktywnym380.   

Odwołując się do przykładu podejmowanych działań o charakterze restrukturyzacyjnym, 

należy zauważyć, że czynności te znajdą się w katalogu przychodów pasywnych. W kontekście 

znaczeniowym regulacji o CFC ujętych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p. przyjąć można, iż 

operacje te mogą kwalifikować się jako źródło przychodów z udziału w zyskach osób prawnych381, 

co jednak nie wynika explicite z treści tychże przepisów z uwagi na brak definicji pojęcia 

„przychodów z udziału w zyskach osób prawnych”, czy też odesłania ustawodawcy do innej 

regulacji, w sposób w jaki uczynił to określając m.in. zasady ustalania wielkości dochodu 

zagranicznej jednostki kontrolowanej382. Zgodzić się należy, że transakcje z zakresu 

restrukturyzacji spółek nie biorą w żaden sposób udziału w procesie wytwórczym i nie przekładają 

się bezpośrednio na wzrost gospodarczy. Ponadto tego rodzaju czynnościom przypisuje się 

przymiot transakcji niosących ryzyko optymalizacyjne. Niemniej zasadniczym celem takich 

działań in abstracto jest rekonstrukcja posiadanych przez podatnika aktywów dokonywana w 

 
380 Zgodnie z art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p., dochodem jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów 

nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, 

ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej.  
381 Zarówno wykładnia literalna, jak i systemowa omawianej regulacji nie prowadzi do oczywistych wniosków, 

niemniej z uwagi na podobieństwo pojęć użytych w ramach tego samego aktu prawnego, tj. w omawianym przypadku 

oraz na potrzeby definicji zysków kapitałowych, których katalog zawarty jest w art. 7b u.p.do.p. oraz stanowisko 

organu podatkowego w tym zakresie wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 02.12.2015 r., IBPB-1-2/4510-

46015/BG przyjęto dla tego rodzaju źródła znaczenie tożsame do tego jakie użyte zostało na potrzeby w/w art. 7b 

(przepis ten obowiązuje od początku 2018 r., a w okresie poprzedzającym tą datę definicja zysków kapitałowych 

zawarta była w art. 10 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p.).    
382 Ibidem. Ustawodawca wprowadził nakaz postępowania zgodny z zasadami określonymi w u.p.d.o.p.  
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ramach połączeń spółek czy też ich podziałów, która służyć ma zwiększeniu efektywności 

podejmowanych działań gospodarczych383. Poza podkreślanym przez ustawodawcę polskiego 

aspektem optymalizacyjnym jaki cechuje tego typu transakcje384, nie można pominąć faktu, iż 

transformacje dokonywane w ramach posiadanej grupy kapitałowej z perspektywy jej właściciela 

stanowią co do istoty element strategii biznesowej ukierunkowanej na rozwój firmy, czemu służyć 

mają stosowne procedury przewidziane przepisami prawa handlowego. Przedstawiciele tej 

dziedziny prawa wyjaśniając ideę zdarzeń restrukturyzacyjnych wskazują m.in. że restrukturyzacja 

w drodze podziału spółki kapitałowej ma na celu zoptymalizowanie wyniku ekonomicznego, np. 

poprzez oddzielenie nierentownych części przedsiębiorstwa spółki od tych, które generują zyski385, 

bądź też umożliwia efektywne wykorzystanie środków finansowych poza spółką przez utworzenie 

innych spółek, których nowy przedmiot działalności umożliwi skuteczne funkcjonowanie, w 

przypadku zbyt dużego kapitału spółki albo prowadzenia różnych rodzajów działalności386.  

Transakcje te z perspektywy działalności podmiotów dominujących w międzynarodowych 

grupach kapitałowych, takich jak KGHM, stanowią przejaw odpowiedzialnego sprawowania 

nadzoru właścicielskiego i działań mających na celu maksymalizację zysku m.in. poprzez 

uporządkowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb posiadanej struktury zagranicznej. W 

przypadku nabycia tak rozległego pakietu kontrolnego w spółkach mających rezydencję w kilku 

jurysdykcjach obcych, urealnieniem wspomnianych celów może być przede wszystkim 

restrukturyzacja zakładająca możliwość a czasami konieczność przeprowadzenia połączeń bądź 

podziałów w ramach grupy kapitałowej. W świetle przepisów o CFC czynności o charakterze 

restrukturyzacyjnym jako wpisujące się w definicję przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych, nakładają na podatnika obowiązek określenia ich wartości pod kątem omawianego 

progu 33% przychodów pasywnych celem ustalenia czy badana zagraniczna jednostka kwalifikuje 

się jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem od zagranicznych jednostek kontrolowanych.  

Procedura weryfikacyjna w odniesieniu do takich czynności w kontekście przesłanki progu 

 
383 A. Helin, K. Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe 

i podatkowe, Warszawa 2012, s. 2-4. 
384 Ustawodawca daje temu wyraz w regulacjach u.p.d.o.p. które wyłączają neutralność ich skutków podatkowych 

w sytuacjach, gdy transakcje te przeprowadzane z przyczyn niemających uzasadnienia ekonomicznego, zob. art. 12 

ust. 13 i ust. 14b art. 22c i art. 24a ust. 20 u.p.d.o.p.   
385 A. Szumański, Dział II. Podział spółek, Komentarz do art. 528 [w:] Komentarz KSH, t. IV, A. Szajkowski, A. 

Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2009, s. 757–758. 
386 P. Pinior, Objaśnienia do art. 528, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Warszawa 

2015, http://sip-legalis (dostęp: 10.10.2020).  

http://sip-legalis/
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przychodów pasywnych implikuje dopełnienie czynności, których realizacja wymaga poniesienia 

znacznych nakładów pracy i wydatków. Przede wszystkim identyfikacja takich zdarzeń 

gospodarczych w działalności innych spółek narzuca konieczność ich raportowania przez 

zagraniczne jednostki, tak aby polski podatnik mógł dokonać oceny ich charakteru jako źródła 

pasywnego. Polskie przepisy o CFC nie przewidują na tym etapie obowiązków ewidencyjnych w 

zakresie omawianych zdarzeń gospodarczych. Niemniej deklaracja ze strony podatnika co do 

wielkości osiągniętych w danym roku przez zagraniczną jednostkę przychodów pasywnych w 

kontekście ustawowego progu 33% w praktyce obliguje do bieżącej wymiany informacji między 

spółkami oraz ewidencjonowania wszystkich takich operacji m.in. z uwagi na konieczność 

monitorowania wartości osiąganych z tego źródła przychodów. Zaznaczyć bowiem należy, że 

spełnienie warunków uznających daną jednostkę za zagraniczną jednostkę kontrolowaną skutkuje 

powstaniem wskazanych w ustawie obowiązków o charakterze dokumentacyjnym i 

ewidencyjnym. Wymóg ewidencjonowania zdarzeń z działalności tych jednostek na tym etapie 

stosowania przepisów o CFC wynika z konieczności ujawnienia przez podatnika danych 

pozwalających organom podatkowym sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od 

zagranicznych jednostek kontrolowanych387. Natomiast ewidencja prowadzona dla potrzeb 

monitorowania wielkości przychodów pasywnych nie ma charakteru normatywnego. Powinność 

rejestrowania takich zdarzeń wymuszają okoliczności faktyczne związane z sytuacją gospodarczą 

podatnika, w którego interesie podatkowo-prawnym jest udokumentowanie zdarzeń 

gospodarczych mających wpływ na ewentualne opodatkowanie dochodów kontrolowanych przez 

niego jednostek zagranicznych i przechowywanie tych danych dla celów dowodowych. Ciężar tych 

obowiązków w tej materii spoczywa na polskim podatniku, pomimo faktu, iż zdarzenia 

gospodarcze podlegające procesom weryfikacyjnym dotyczą podmiotów nie podlegających 

polskim przepisom podatkowym.  

Reasumując, podkreślić należy, że konstrukcja przepisów o CFC, chociaż nie definiuje tego 

wprost, to jednak w praktyce implikuje po stronie polskiego podatnika wypełnianie ustawowych 

obowiązków za zagraniczną jednostkę, która nie będąc rezydentem krajowym nie może stać się 

adresatem norm kierowanych do polskich rezydentów podatkowych388. Obowiązki te pomimo 

 
387 Wymóg formalny prowadzenia ewidencji sformułowany w art. 24a ust. 13a u.p.d.o.p. dotyczy przypadków, w 

których zidentyfikowano dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej w rozumieniu przepisów o CFC.   
388 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit., s. 1178. 
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braku umocowania prawnego stają się niezbędne wobec potrzeby wykazania, że dana jednostka 

spełnia, bądź nie, definicję zagranicznej jednostki kontrolowanej. W kontekście całej regulacji art. 

24a u.p.d.o.p. można powiedzieć, że czynności dokumentacyjno-ewidencyjne leżące po stronie 

podatników na etapie weryfikacji statusu ich zagranicznych jednostek wynikają implicite z treści 

innych norm. Mowa tu o regulacji nakładającej obowiązek zbadania kryterium preferencyjnego 

opodatkowania zagranicznej jednostki w kraju jej rezydencji389, a także o przepisie obligującym 

do ewidencjonowania zdarzeń w działalności podmiotu posiadającego status zagranicznej 

jednostki kontrolowanej390. Zauważyć należy, że obowiązek prowadzenia wspomnianej ewidencji 

zdarzeń gospodarczych aktualizuje się ex lege dopiero w wyniku stwierdzenia kumulatywnego 

wystąpienia trzech ustawowych przesłanek, a zatem po definitywnym uzyskaniu przez zagraniczną 

jednostkę statusu CFC391. Siłą rzeczy, spełnienie tych obowiązków w sposób umożliwiający 

podatnikowi jego udostępnienie na żądanie organu podatkowego w ustawowo określonym terminie 

wymaga bieżącej kontroli działalności zagranicznej jednostki m.in. pod kątem poziomu 

osiąganych przychodów pasywnych oraz faktycznie zapłaconego podatku. Podkreślenia wymaga, 

że konstrukcja przepisów o CFC wymusza na podatniku działania pomimo faktu, iż ciężar 

dowodowy sankcjonujący obowiązek podatkowy po stronie polskiego podatnika spoczywa na 

organie podatkowym, zobowiązanym ex lege do podjęcia wszelkich działań mających na celu 

wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy będącej przedmiotem prowadzonego postępowania 

podatkowego392. Powinność określonego działania po stronie podatnika uzasadnia brak akceptacji 

co do ustaleń poczynionych przez organ podatkowy. W takiej bowiem sytuacji, podatnik chcąc 

uniknąć obowiązku podatkowego zmuszony jest ze swej strony wykazać prawdziwość swoich 

twierdzeń, czego nie mógłby uczynić bez bieżącego monitorowania i dokumentowania istotnych z 

perspektywy definicji zagranicznej jednostki kontrolowanej zdarzeń gospodarczych mających 

miejsce w działalności zagranicznej jednostki.      

Powyższe ilustruje następujący przykład: 

 
389 Art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c u.p.d.o.p. 
390 Mowa o art. 24a ust. 13a u.p.d.o.p. 
391 Zob. informację opublikowaną przez MF, Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez 

kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC), pkt IV, s. 6, https://mf-arch2.mf.gov.pl/en/web/bip/ministerstwo-

finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/zasady-opodatkowania-dochodow-

uzyskiwanych-poprzez-kontrolowana-spolke-zagraniczna-cfc (dostęp: 10.10.2020). 
392 Spoczywający na organach podatkowych obowiązek wyjaśnienia sprawy, w tym również przeprowadzenia 

dowodów wynika z przepisów Ordynacji podatkowej regulujących zasady i sposób prowadzenia postepowania 

podatkowego, zob. art. 122 i art. 180.   
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Spółka KGHM sprawuje kontrolę wobec powiązanych spółek zagranicznych będących 

rezydentami Kanady i Chile. Obydwa kraje nie należą do listy rajów podatkowych. Według 

posiadanych przez KGHM informacji raportowanych przez te spółki zagraniczne wielkość 

przychodów osiągniętych ze źródeł pasywnych nie przekracza ustawowego progu 33%. Spółka nie 

prowadzi ewidencji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w tych spółkach, do czego nie jest 

zobligowana zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów o CFC. 

W przedstawionym przykładzie, organ podatkowy – wobec braku dowodów ze strony 

podatnika – uprawniony będzie do żądania stosownych informacji od właściwych organów 

administracji państw, których rezydentami są badane spółki zagraniczne393, a otrzymane dane 

stanowić będą dla organu podatkowego podstawę do ustaleń w przedmiocie wielkości przychodów 

pasywnych tych spółek. Co więcej dane te mogą być następnie wykorzystane jako podstawa do 

szacowania ich dochodów w przypadku wykazania przez organ spełnienia trzech wspomnianych 

przesłanek z art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p. Obalenie ustaleń organu podatkowego wymagać będzie 

przeprowadzenia przez Spółkę dowodu wskazującego na brak wystąpienia przynajmniej jednej z 

trzech ustawowych przesłanek. Niemniej w zaistniałej sytuacji, wobec zaniechania przez Spółkę 

czynności dokumentacyjnych i rejestrowych w zakresie pozwalającym na identyfikację wielkości 

przychodów pasywnych zagranicznej jednostki, nie ma możliwości wykazania błędu w ustaleniach 

organu podatkowego.  

Jeśli w omawianym przypadku zagraniczną spółką będzie spółka – rezydentka raju 

podatkowego, obowiązek podatkowy powstanie bez względu na współistnienie innych 

okoliczności. Oznacza to, że podatnik nie będzie zobligowany do monitorowania i analizowania 

działalności gospodarczej tej spółki zagranicznej, albowiem w świetle przepisów o CFC 

zagraniczna jednostka kontrolowana podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu bez względu na 

charakter prowadzonej działalności i rodzaj osiągniętych przychodów, tj. przychodów pasywnych 

czy aktywnych. Dodatkowo zauważyć należy, że brak podstawy prawnej do wymiany informacji 

podatkowych w takim przypadku pozbawia organ podatkowy dowodów dających podstawę do 

szacowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej posiadającej rezydencję na terytorium 

raju podatkowego. Odnotować należy również fakt, iż państwa wpisane na listę krajów stosujących 

 
393 Uprawnienie do żądania takich informacji gwarantować będą organom podatkowym postanowienia 

obowiązujących między państwami umów międzynarodowych zobowiązujących sygnatariuszy takich umów do 

wymiany informacji.    
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szkodliwą konkurencję podatkową odmawiają współpracy z obcymi organami podatkowymi i też 

nie są stronami umów podatkowych stanowiących podstawę wymiany informacji394. W rezultacie 

stosowanej przez te państwa polityki podatkowej kwestia udzielenia pomocy prawnej drugiemu 

państwu, pozostawać będzie poza sferą zainteresowania tych państw, albowiem ujawnienie 

interesów zagranicznych inwestorów godziłoby w sens funkcjonowania rajów podatkowych.      

Skala obowiązków związanych z ustaleniem statusu zagranicznych jednostek w świetle 

przepisów o CFC w istotny sposób różnicuje pozycje podatników posiadających struktury CFC w 

państwach o szkodliwej jurysdykcji podatkowej od tych prowadzących inwestycje zagraniczne w 

innych niż raje podatkowe jurysdykcjach. Identyfikacja zagranicznych jednostek kontrolowanych 

działających na obszarze rajów podatkowych nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika czy 

też samej zagranicznej jednostki kontrolowanej, ani też nie generuje kosztów, jakie zmuszony jest 

ponieść podatnik w przypadku identyfikacji zagranicznych jednostek będących rezydentami 

innych niż raje podatkowe jurysdykcji. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w restryktywnym 

podejściu ustawodawcy do sposobu unormowania sytuacji podatników lokujących kapitał na 

obszarach rajów podatkowych, czego wyrazem jest bezwzględny nakaz opodatkowania dochodów 

działających tam zagranicznych jednostek kontrolowanych i w rezultacie brak uzasadnienia dla 

monitorowania i analizy takich działalności. Nie można pominąć faktu, iż czynności 

dokumentacyjno-ewidencyjne, jakie obciążają podatników kontrolujących jednostki 

funkcjonujące poza obszarami rajów podatkowych, dają im możliwość uniknięcia opodatkowania, 

czego pozbawione zostały ipso iure zagraniczne jednostki kontrolowane rezydujące na terytoriach 

rajów podatkowych, to jednak w razie spełnienia trzech ustawowych przesłanek kwalifikujących 

daną jednostkę jako CFC, sytuacje prawnopodatkowe obydwu tych jednostek zostaną zrównane, 

albowiem posiadając status zagranicznych jednostek kontrolowanych opodatkowanie osiągniętych 

przez nie dochodów nastąpi na analogicznych zasadach bez względu na miejsce ich zagranicznej 

rezydencji podatkowej.  

Problematykę procesu weryfikacji zagranicznych jednostek według przepisów o CFC 

pogłębiają odmienności w konstrukcjach systemów podatkowych poszczególnych państw. 

Autonomia państw w kształtowaniu wewnętrznych norm prawnych, w szczególności, gdy mowa 

 
394 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 83. 
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o swobodzie w określaniu i definiowaniu instytucji czy narzędzi prawnych, jest czynnikiem, który 

nie sprzyja analizom komparatystycznym w zakresie wymaganym przez polskie przepisy o CFC. 

Wskazać przy tym należy, że identyfikacja zagranicznych jednostek z uwagi na obowiązki 

ewidencyjne przewidziane przepisami o CFC przerzuca na polskiego podatnika ciężar transpozycji 

obcych regulacji prawnych na grunt polskich przepisów, w tym w szczególności przepisów 

u.p.d.o.p. Aspekty międzynarodowe prawa podatkowego z natury rzeczy intensyfikują zakres i 

wagę powinności powstających na etapie stosowania prawa. Wiąże się to głównie z koniecznością 

zunifikowania pojęć, definicji czy nawet rozwiązań prawnych stosowanych w ramach różnych 

jurysdykcji podatkowych w sposób pozwalający na ich odpowiednie odczytanie w granicach siatki 

pojęciowej stosowanej przez polskiego legislatora w zakresie regulacji u.p.d.o.p. W praktyce 

pokonanie takich barier ciąży wyłącznie na podatniku, w którego interesie prawnym leży 

upewnienie się co do prawidłowości przeprowadzonej przez niego wykładni pojęć w drodze 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Warto zwrócić uwagę, że jest to jeden 

z etapów stosowania przepisów o CFC, w ramach którego podatnik jest już zobligowany do 

dopełnienia czynności, które de facto nie zostały unormowane. Co więcej, są to czynności, które 

w rzeczywistości obarczają jednostkę zagraniczną, ale czynią odpowiedzialnym za ich 

niedopełnienie polskiego podatnika, albowiem w świetle art. 24a ust. 1 u.p.d.o.p. to on jako 

krajowy rezydent ponosi odpowiedzialność za rozliczenie podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych. W polskim systemie podatkowym, ustawy podatkowe regulujące poszczególne 

tytuły zobowiązań podatkowych definiują katalog obowiązków o charakterze ewidencyjnym. 

Zakres poszczególnych regulacji dostosowany jest do rodzaju przedmiotu opodatkowania. Stopień 

szczegółowości przyjętych rozwiązań zależy już ściśle od indywidulanych uwarunkowań 

określonego typu czy profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Zauważyć należy jednak, że 

ustawy regulujące poszczególne kategorie podatków określają w każdym przypadku minimum 

wymagań co do sposobu dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych mogących 

mieć wpływ na rozliczenie podatku. Przepisy dotyczące sposobu rozliczenia podatku CFC daleko 

odbiegają od standardów jakie obowiązują w zakresie prowadzenia ewidencji zdarzeń 

gospodarczych do celów rozliczeń innych tytułów podatkowych395. Z perspektywy ogółu 

 
395 Przepis art. 24a ust. 13a u.p.d.o.p. nakłada obowiązek „zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych 

w  zagranicznej jednostce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 

i 1a, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku 
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unormowań przepisów u.p.d.o.p. najwłaściwszy wydaje się wniosek, że powstała w tym zakresie 

luka prawna nie jest wynikiem przeoczenia ze strony ustawodawcy, lecz zabiegiem celowym, który 

pozwala na uniknięcie kolizji do jakiej dochodzi w relacji pomiędzy przepisami krajowymi a 

regulacjami innych jurysdykcji podatkowych. Chodzi tu o poruszoną już kwestię różnic 

systemowo-prawnych, które ograniczają możliwość bezpośredniego zastosowania polskich 

regulacji wobec zdarzeń i instytucji funkcjonujących w obcym ustawodawstwie. Dodatkowym 

argumentem na poparcie tej tezy jest wspomniana już okoliczność niemożności wywierania 

bezpośredniego wpływu przez polskiego ustawodawcę na działania jednostki nie będącej jego 

rezydentem, co na gruncie przepisów o CFC przejawia się brakiem możliwości nakładania 

obowiązków wynikających z polskiej ustawy na podmioty nie będące polskimi podatnikami396. 

Rozszerzając powyższą myśl można pokusić się o stwierdzenie, że autorzy regulacji w zakresie 

CFC niesłusznie przyjęli, że podatnik CFC będąc zarazem podatnikiem podatku dochodowego od 

osób prawnych ma prawny obowiązek stosowania w odniesieniu do podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych przepisów regulujących sposób i zakres prowadzenia ewidencji dla 

potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Taki sposób rozumienia 

postępowania ustawodawcy sugerowałaby pobieżna lektura przepisów o CFC. Podejście to należy 

jednak odrzucić z uwagi na treść art. 24 ust. 6 u.p.d.o.p., który wprowadzając szczególne 

rozwiązanie dla potrzeb uregulowania sposobu ustalenia dochodu zagranicznej jednostki 

kontrolowanej podlegającego opodatkowaniu CFC, podkreśla przymiot odrębności przepisów o 

CFC na tle ogólnych rozwiązań wspólnych dla podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przepisy o CFC zawarte w art. 24a u.p.d.o.p. 

stanowią lex specialis w stosunku do pozostałych przepisów tej ustawy. Z kolei na tle innych norm 

o charakterze szczególnym zawartych w ramach tego samego aktu prawnego397 przepisy o CFC 

wyróżnia zupełna odrębność i odmienność, której źródło tkwi w przedmiocie opodatkowania. Jest 

to bowiem jedyny casus w tej materii, który nakłada na podatnika obowiązek podatkowy od 

dochodów osiąganych przez inny podmiot gospodarczy. Na tle konstrukcji przepisów o CFC 

 
za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-

16m”. 
396 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit., s. 1179. 
397 Do takich regulacji zaliczyć można np. art. 24b u.p.d.o.p. regulujący podatek dochodowy od przychodu ze 

środka trwałego będącego budynkiem czy też art. 24d u.p.d.o.p. dot. podatku od dochodu z kwalifikowanych praw 

własności intelektualnej. 
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uwidacznia się brak konsekwencji i dbałości o ostateczny kształt tych regulacji, na co wskazuje 

wspomniany nakaz stosowania przepisów u.p.d.o.p. do celów ustalenia dochodów zagranicznych 

jednostek kontrolowanych z jednoczesnym przemilczeniem potrzeby wprowadzenia 

analogicznych rozwiązań dla procedur weryfikacyjnych mających za przedmiot wielkość 

przychodów pasywnych osiąganych przez jednostki zagraniczne. W kontekście omawianych 

kwestii dokumentacyjno-ewidencyjnych, można zaryzykować stwierdzenie, że realizacja planu 

uszczelnienia systemu podatkowego przysłoniła polskiemu ustawodawcy potrzebę zapewnienia 

minimum rozwiązań legislacyjnych pozwalających podatnikom na wywiązanie się z ustawowych 

obowiązków nakazujących ujawnienie kontrolowanych przez nich jednostek zagranicznych.  

Skutki braków legislacyjnych przerzucone zostały na podatników, dla których ścieżkę 

postępowania w tej materii wyznacza stanowisko organów podatkowych prezentowane w treści 

wydanych indywidualnych interpretacji. Zauważyć należy, że poza polem widzenia ustawodawcy 

oraz organów stosujących omawiane regulacje pozostaje fakt, że procedura obejmująca bieżącą 

kontrolę i weryfikację zdarzeń gospodarczych występujących w działalności innych podmiotów 

funkcjonujących w obcych i daleko różniących się od krajowych jurysdykcjach podatkowych 

stanowi dla polskiego podatnika niezdefiniowany na gruncie polskich przepisów o CFC obszar 

obowiązków. W istocie jest to dodatkowy etap, poprzedzający faktyczną analizę działalności 

zagranicznej jednostki, który de facto warunkuje dalsze działania w schemacie weryfikacji statusu 

tej jednostki w kontekście ustawowych przesłanek. Jednocześnie podkreślić należy, że ciężar tych 

obowiązków, a przede wszystkim ich wymiar ekonomiczny, obciąża wyłącznie podatnika.  

Pomimo braku formalnych narzędzi prawnych dających państwu możliwość 

wyegzekwowania od podatnika danych na tym etapie, zauważyć należy, że w ostatecznym 

rozrachunku konsekwencjami wynikającymi z biernej postawy podatnika obarczony zostanie sam 

podatnik. Możliwy przebieg postępowania można skonstruować na poniższym przykładzie. 

Organ podatkowy dokonując weryfikacji rozliczenia podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych uprawniony jest na podstawie art. 24a ust. 14 u.p.d.o.p. do żądania udostępnienia 

przez podatnika rejestru zagranicznych jednostek kontrolowanych i ewidencji zdarzeń 

gospodarczych oraz w zakresie określonym przepisami Ordynacji podatkowej do przedłożenia 

dokumentów i innych dowodów w sprawie objętej postępowaniem. Realna przeszkoda 

uniemożliwiająca podatnikowi dostosowanie się do żądania organu podatkowego może wynikać 

jedynie z dwóch powodów, tj.: faktycznego braku okoliczności skutkujących takim obowiązkiem 
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albo niedopełnienia przez podatnika obowiązków weryfikacyjnych dotyczących działalności 

prowadzonej przez zagraniczne jednostki funkcjonujące w ramach jego grupy kapitałowej. 

W każdym z dwóch wskazanych przypadków organ nie ma formalnego upoważnienia do 

zastosowania wobec podatnika przymusu celem wyegzekwowania udostępnienia ewidencji 

zdarzeń gospodarczych mających miejsce w działalności zagranicznych jednostek 

kontrolowanych. Niemniej bierna postawa podatnika upoważniać będzie organ podatkowy do 

przeprowadzenia dowodów i dokonania ustaleń co do stanu faktycznego związanego z 

obowiązkiem lub brakiem obowiązku stosowania przez podatnika przepisów o CFC. Możliwość 

przeprowadzenia postępowania dowodowego daje uprawnienie do żądania informacji od państwa 

rezydencji podatkowej zagranicznej jednostki kontrolowanej. Wzruszenie ustaleń organu 

podatkowego stanie się możliwe tylko w drodze przeprowadzenia przez podatnika dowodów 

przeciwnych, których brak w ostatecznym rozrachunku skutkować będzie akceptacją ustaleń 

organu podatkowego. 

Konkludując podkreślić należy, że pomimo braku normatywnego nakazu realizacji przez 

podatnika wskazanych czynności dokumentacyjno-ewidencyjnych na etapie weryfikacji 

przesłanek określonych w treści art. 24a ust. 3 pkt. 3 lit. b i c u.p.d.o.p., konstrukcja przepisów o 

CFC obliguje go do stałego monitorowania i w związku z tym faktycznego dokumentowania oraz 

ewidencjonowania wielkości planowanych i realizowanych transakcji występujących w 

działalności zależnych jednostek zagranicznych. Podkreślić należy, że analiza ta nie służy 

wypełnieniu ustawowych obowiązków, a jedynie zmierza do wykazania okoliczności, które być 

może implikować będą po stronie podatnika wskazane w ustawie obowiązki ewidencyjne. Co 

więcej, czynności weryfikacyjne spoczywają w takim wypadku na podatniku pomimo faktu, iż 

zagraniczne jednostki wchodzące w skład jego struktury prowadzą rzeczywistą działalność 

gospodarczą, która nie nosi znamion sztucznej konstrukcji. Kwestią najbardziej istotną z 

perspektywy polskiego podatnika jest jednak faktyczny wymiar ekonomiczny jaki towarzyszy 

procedurze weryfikacyjnej dotyczącej posiadanej międzynarodowej grupy kapitałowej.  
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4.1.2.2 Warunek spełnienia przesłanki wielkości podatku faktycznie zapłaconego 

przez zagraniczną jednostkę 

Wprowadzenie do przepisów o CFC przesłanki wysokości efektywnej stawki podatkowej 

podyktowane jest faktem, iż generalnym celem jakiemu przyświecało opodatkowanie dochodów 

zagranicznych jednostek kontrolowanych była potrzeba zablokowania przerzucania zysków do 

jurysdykcji o niskim bądź zerowym poziomie opodatkowania398. Zauważyć należy, że skłonność 

podatników do przemieszczania zysków kształtuje się pod wpływem różnego rodzaju zachęt 

podatkowych oferowanych przez jurysdykcje obce, które poprzez stosowany system zwolnień 

podatkowych czy też niskie stawki w podatku dochodowym pozwalają podatnikom na znaczące 

oszczędności podatkowe399. Inaczej mówiąc, odroczenie opodatkowania dochodu staje się 

korzystne tylko wtedy, gdy podatek zagraniczny jest mniejszy niż podatek krajowy. Wielkość 

korzyści bowiem zależy od różnicy między zagranicznymi i krajowymi stawkami podatkowymi, 

długości okresu odroczenia oraz przeważających stóp procentowych400. Z tego względu 

obligatoryjność zbadania wielkości faktycznie regulowanych płatności z tytułu podatku 

dochodowego w kraju rezydencji zagranicznej jednostki stało się podstawowym kryterium 

porównawczym w stosowaniu przepisów o CFC.   

Wymóg taki narzucają również postanowienia Dyrektywy ATA, która jako dwa 

obowiązkowe kryteria wskazuje próg sprawowanej kontroli i wysokość efektywnej stawki 

podatkowej przewidzianej w kraju rezydencji podatkowej zagranicznej jednostki401. Elementem 

fakultatywnym w procesie weryfikacyjnym zagranicznych jednostek jest natomiast ustalenie progu 

osiąganych przychodów pasywnych, których wielkość może stać się – w zależności od decyzji 

wewnętrznej państwa członkowskiego – czynnikiem zwalniającym z obowiązku opodatkowania 

zagranicznej jednostki kontrolowanej. W przypadku tego kryterium, ustawodawca unijny przyznał 

moc decyzyjną państwom członkowskim. 

Wysokość opodatkowania zagranicznej jednostki jako jedna z trzech przesłanek 

 
398 F. Majdowski, Propozycje …, s. 11. 
399 Europejski Semestr – Zestawienie informacji Tematycznych. System Podatkowy, Komisja Europejska, s. 1-3, 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_taxation_pl_0.pdf 

(dostęp: 20.07.2022). 
400 P. K. Schmidt, Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on Base Erosion 

and Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive – An Interim Nordic Assessment, 

“Nordic Tax Journal, Issue 2”, pp. 87-112, 2016, DOI: 10.1515/ntaxj-2016-0005 (dostęp: 15.10.2020). 
401 Zob. Artykuł 7 ust. 1 lit. b. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_taxation_pl_0.pdf


123 

 

determinujących zastosowanie przepisów o CFC, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, nakazuje 

podatnikom zbadanie preferencyjności opodatkowania w miejscach rezydencji tych jednostek w 

sposób wskazujący na faktyczny ciężar poniesiony w związku z zapłatą podatku dochodowego. 

Pierwotny kształt regulacji art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c u.p.d.o.p. formułującej przesłankę progu 

opodatkowania, nakazywał porównanie wysokości nominalnych stawek podatkowych 

obowiązujących w Polsce oraz w kraju, w którym zagraniczna jednostka dokonała rozliczenia 

podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi tam przepisami podatkowymi. Obecne 

brzmienie przepisu, zmodyfikowane z dniem 1 stycznia 2022 r., wprowadziło nie tylko odmienny 

sposób podejścia do kwestii badania poziomów opodatkowania w różnych jurysdykcjach 

podatkowych, ale także kolejną – po analizie kryterium źródła przychodów pasywnych – procedurę 

weryfikacyjną nakładającą na podatników nowy obszar czynności o charakterze dokumentacyjno-

ewidencyjnym nieunormowanych w treści przepisów o CFC.  

Bezdyskusyjne wydaje się, że obecna formuła weryfikacji przesłanki wysokości 

opodatkowania jest skuteczniejsza i efektywniejsza z perspektywy uszczelniania systemu 

podatkowego. Postulaty zmiany dotychczasowej formuły w kierunku aktualnego brzmienia 

podnoszone były w doktrynie przy okazji krytyki pierwotnej konstrukcji przepisów o CFC. 

Argumenty za nowelizacją przepisów odwoływały się, po pierwsze, do rekomendacji OECD 

zawartych w działaniu nr 3 Planu BEPS, gdzie wskazano, iż w tym przypadku nie jest 

wystarczające samo porównanie wysokości nominalnej stawek podatkowych i w związku z tym 

zwrócono uwagę na konieczność zbadania rzeczywiście zapłaconego przez zagraniczną jednostkę 

podatku w kraju jej rezydencji podatkowej, po drugie, do postanowień Dyrektywy ATA, która 

posłużyła się pojęciem „faktycznie zapłaconego podatku” i po trzecie, do faktycznej analizy 

skuteczności przeprowadzonej w odniesieniu do przepisów w brzmieniu dotychczasowym i 

proponowanym (aktualnie obowiązujących), która potwierdziła brak efektywności pierwotnego 

rozwiązania402.  

Przesłankę różnicy w poziomie podatku zapłaconego przez zagraniczną jednostkę w relacji 

do podatku jaki byłby od niej należny w świetle przepisów krajowych uznaje się za spełnioną, jeśli 

różnica ta przekracza 25%. Obiektywnym kryterium dla oceny polskiej przesłanki na tle 

ustawodawstw innych państw wydaje się przedstawienie progów opodatkowania dla stosowania 

 
402 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 106-107. 
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przepisów o CFC wraz ze wskazaniem stawki podstawowej podatku dochodowego obowiązującej 

w porównywanych przepisach podatkowych państw. Dane w tym obszarze403 powalają na 

wyodrębnienie kilku grup różniących się co do wielkości zastosowanego progu: 

1) poziom opodatkowania w kraju rezydencji zagranicznej jednostki kontrolowanej niższy o 

co najmniej 50% stosują: Irlandia przy stawce podstawowej podatku dochodowego 25%, 

Czechy przy stawce podstawowej podatku dochodowego 19%, Litwa przy stawce 

podstawowej podatku dochodowego 15%, Słowenia przy stawce podstawowej podatku 

dochodowego 19%, Włochy przy stawce podstawowej podatku dochodowego 24%, 

Portugalia przy stawce podstawowej podatku dochodowego 21%, Węgry przy stawce 

podstawowej podatku dochodowego 9%, a także Francja, która określa ten próg na 

poziomie 40% przy stawce podstawowej podatku dochodowego 28% i Holandia, która 

uznaje próg za spełniony w przypadku stosowania stawki niższej niż 9%, przy stawce 

podstawowej podatku dochodowego 21,7%;  

2) poziom opodatkowania w kraju rezydencji zagranicznej jednostki kontrolowanej określony 

jako niższy niż różnica między dwoma poziomami opodatkowania stosuje Grecja przy 

stawce podstawowej podatku dochodowego 24%, Chorwacja przy stawce podstawowej 

podatku dochodowego 18% i Słowacja przy stawce podstawowej podatku dochodowego 

21%;  

3) poziom opodatkowania w kraju rezydencji zagranicznej jednostki kontrolowanej określony 

na poziomie bardziej rygorystycznym od wymienionych jurysdykcji zbliżonym do 

poziomu krajowego stosuje Belgia (25%), której przepisy podatkowe przewidują stawkę 

podatku dochodowego w wysokości 25%, Niemcy (25%) przy stawce podstawowej 

podatku dochodowego 15%, Finlandia (12%) przy stawce podstawowej podatku 

dochodowego 20%, przy czym podatnicy tego kraju korzystają ze zwolnienia z podatku 

CFC przy wykazaniu prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej bez ograniczeń 

terytorialnych. 

Powyższe dane prowadzą do wniosku, że polskie przepisy o CFC należą do grupy regulacji 

najbardziej rygorystycznych w UE, przy czym zaznaczyć należy, że jest to podejście stanowiące 

 
403 Wykorzystano dane publikowane na stronie E&Y, https://www.ey.com/en_id/tax_law_guides/worldwide-

corporate-tax-guide-2020 (dostęp: 20.03.2021).  
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wyjątek od reguł w skali rozwiązań stosowanych w obszarze unijnym. 

Reakcja polskiego ustawodawcy na ocenę przepisów o CFC dokonaną wyłącznie z 

perspektywy budżetu państwa, przysłoniła spojrzenie na restrykcje i obostrzenia jakie 

wprowadzały kolejne nowelizacje w obszarze obowiązków po stronie podatników. Zbadanie 

kryterium wysokości zapłaconego podatku staje się dla podatnika kluczowe w przypadku 

uprzedniego potwierdzenia ziszczenia się przesłanki progu osiągniętych przychodów pasywnych, 

albowiem rozstrzyga ono o powstaniu obowiązku podatkowego z tytułu podatku CFC. 

Kilkuletnie doświadczenie, jakie posiada KGHM na polu stosowania polskich przepisów o 

CFC pozwala stwierdzić, iż jest to dla podatnika najbardziej wymagający i angażujący aspekt 

procedury weryfikacyjnej zagranicznych jednostek. Warto podkreślić, że podobnie jak to ma 

miejsce w przypadku omawianej uprzednio przesłanki wysokości przychodów pasywnych również 

ta przesłanka wymaga dla celów dowodowych dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń 

gospodarczych występujących w działalności poszczególnych zagranicznych jednostek. Mając na 

uwadze, że kategoria przychodu podatkowego, jako jednego z elementów kalkulacji dochodu, 

stanowi znacznie węższy obszar w aspekcie podatkowym w stosunku do zagadnienia dochodu czy 

podatku, nie wymaga uzasadnienia stwierdzenie, że weryfikacja kryterium wysokości zapłaconego 

podatku będzie wymagała posiadania innych dodatkowych dokumentów, w tym m.in. 

odnoszących się do strony kosztowej prowadzonej działalności, co tym samym rzutować będzie 

też na zakres i formę prowadzonej ewidencji. Wobec braku normatywnych ram wykonywania 

obowiązków dokumentacyjno-ewidencyjnych, kontrowersyjny wydaje się zakres przepisów, jakie 

należałoby stosować dla wyliczenia wysokości hipotetycznego podatku, czyli podatku jaki 

zapłaciłaby zagraniczna jednostka kontrolowana, gdyby jej dochód podlegał opodatkowaniu w 

Polsce, co miałoby odpowiednie odniesienie do poszczególnych elementów kształtujących 

podstawę opodatkowania podatkiem CFC. W temacie tym wypowiedziały się już kilkakrotnie 

organy podatkowe, które w odniesieniu do zbadania kryterium przychodów pasywnych utrzymują 

stanowisko, że w tej materii odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy u.p.d.o.p.404. Rozważając 

zagadnienie przesłanki wielkości zapłaconego podatku, należy również mieć na uwadze aktualność 

problemów związanych z różnicami występującymi w systemach prawnych poszczególnych 

 
404 Zob. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18.10.2017 r., 0111-KDIB1-

2.4010.237.2017.1.BG oraz z dnia 19.10.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.161.2020.1.MS, https://sip.mf.gov.pl/ (dostęp: 

25.03.2021).  
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państw, które podniesiono przy okazji badania kryterium progu przychodów pasywnych.  

Problematykę omawianej regulacji w pełni oddaje rzeczywistość gospodarcza, która często 

nie przystaje do planowanych działań ustawodawczych. Restrykcyjność przepisów o CFC 

intensyfikuje się w obszarze zdarzeń szczególnych, których nie sposób przewidzieć na etapie 

tworzenia prawa. Jako przykład można wskazać stosowane przez państwa w okresie pandemii 

preferencyjne rozwiązania ułatwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, w 

tym m.in. zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku lub stosowanie obniżonej stawki podatku405. 

W tym przypadku, normatywne ujęcie przesłanki różnicy w poziomach opodatkowania powoduje, 

że faktyczny brak zapłaty podatku w jurysdykcji obcej, przy spełnieniu dwóch pierwszych 

przesłanek, skutkuje automatycznie uznaniem podmiotu objętego zwolnieniem za zagraniczną 

jednostkę kontrolowaną i obowiązkiem rozliczenia podatku CFC. Co więcej, rozliczenie podatku 

CFC w Polsce nastąpi nawet jeśli zagraniczna jednostka, podlega w kraju jej rezydencji 

opodatkowaniu stawką podatku wyższą niż w Polsce i płacony przez nią podatek jest faktycznie 

wyższy od tego jaki zapłaciłaby w Polsce, niemniej z uwagi na sytuację wyjątkową została 

zwolniona z zapłaty tego podatku. Należy podkreślić, iż konstrukcja polskich przepisów o CFC 

nie pozwala na elastyczność stosowania tych przepisów w sposób uwzględniający, po pierwsze 

przyczyny stosowania ulg i zwolnień przez obcą jurysdykcję podatkową i po drugie, motywy 

prowadzonej działalności gospodarczej z punktów widzenia jej wymiaru ekonomicznego.  

Z perspektywy przepisów unijnych, należy zauważyć, że kryterium wielkości zapłaconego 

podatku ma znaczenie priorytetowe. Postanowienia Dyrektywy ATA nie tylko nakładają na 

państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia tej przesłanki w ich regulacjach wewnętrznych, 

ale także określają zakres oczekiwanych przez ustawodawcę unijnego ram legislacyjnych406. 

Ograniczenie swobody legislacyjnej państw członkowskich w tej materii ma istotne znaczenie dla 

 
405 Zob. rozwiązania stosowane w Chińskiej Republice Ludowej, na obszarze której Spółka KGHM prowadzi 

działalność gospodarczą za pośrednictwem spółki zależnej, ustawa o podatku dochodowym od przedsiębiorstw z dnia 

6 grudnia 2007 r., Zarządzenie nr 512 Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej, 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765/n812176/n812748/c1193046/content.html (dostęp: 20.08.2022), a 

także informacje na temat regulacji dotyczących zwolnień z podatku oraz stosowania preferencyjnych stawek 

podatkowych w latach 2021-2022 i planowanych na kolejne dwa lata, 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102089/c5178366/content.html (dostęp: 20.08.2022). 
406 Według postanowień Dyrektywy ATA, przesłanka ta zostaje uznana za spełnioną, jeśli podatek od osób 

prawnych z tytułu zysków spółki faktycznie zapłacony przez podmiot lub stały zakład jest niższy niż różnica między 

podatkiem od osób prawnych, który zostałby pobrany od podmiotu lub zakładu w ramach systemu od podatku od osób 

prawnych mającego zastosowanie w państwie członkowskim podatnika a podatkiem od osób prawnych z tytułu 

zysków takiej spółki faktycznie zapłaconym przez podmiot lub stały zakład. 
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zapewnienia minimum jednolitości rozwiązań prawnych w UE, które leżą u podstaw idei 

zapobiegania zjawisku erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków.  Obszar niezgodności 

w postrzeganiu progów opodatkowania sygnalizujących ryzyko unikania opodatkowania pozostaje 

nadal w obszarze prawodawstwa państw spoza obszaru UE. Weryfikacja tej przesłanki jako 

element konstrukcji przepisów o CFC, stanowiła przedmiot analizy ze strony OECD, która w toku 

prac nad Planem BEPS oraz w ostatecznej jego wersji postulowała konieczność porównania 

rzeczywistych kwot zapłaconego podatku407. Zważywszy jednak na brak mocy prawnej 

wytycznych OECD, różnorodność rozwiązań w tym zakresie pozostaje nadal aktualna.   

 

4.2 Ustalenie podstawy opodatkowania i podatku od dochodu zagranicznej jednostki 

kontrolowanej 

Pojęcie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem CFC jest ściśle 

związane z pojęciem zagranicznej jednostki kontrolowanej, co wynika z mechanizmu przypisania 

dochodu do opodatkowania wyłącznie tej jednostce, która posiada status zagranicznej jednostki 

kontrolowanej w rozumieniu przepisów o CFC. Sposób ustalenia wysokości dochodu zagranicznej 

jednostki kontrolowanej określa przepis art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p. poprzez zdefiniowanie terminu 

„dochód”, a następnie odesłanie podatnika do stosowania zasad ogólnych obowiązujących przy 

ustalaniu dochodu do celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a 

uregulowanych tą ustawą408.  

Biorąc pod uwagę omówiony w poprzednich częściach rozdziału obszar obowiązków 

podatnika mających na celu weryfikację istnienia przesłanek uzasadniających opodatkowanie 

dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, można stwierdzić, iż na tym etapie stosowania 

przepisów o CFC obowiązki podatnika stanowią odzwierciedlenie dotychczas wykonanych przez 

niego czynności. Powyższe stwierdzenie można uznać za zasadne przy założeniu, że podatnik 

dołożył starań w działaniach składających się na procedurę weryfikującą istnienie dwóch 

 
407 Zob. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, paragraph 66, 

https://www.oecd.org/tax/beps/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-final-report-

9789264241152-en.htm (dostęp: 20.02.2020). 
408

 Dochodem w rozumieniu tej regulacji jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona 

na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej. Przy czym dochód zagranicznej jednostki 

kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. 
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analizowanych przesłanek, tj. wysokości przychodów pasywnych i zapłaconego podatku od 

dochodów osiągniętych z działalności zagranicznej jednostki.  

Procedurę opodatkowania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej kończy ustalenie 

podstawy opodatkowania i wyliczenie podatku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na 

wprowadzone przez ustawodawcę odstępstwa od ogólnych zasad opodatkowania podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych, do których zaliczyć należy zakaz odliczenia straty 

podatkowej poniesionej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną do celów ustalenia podstawy 

opodatkowania409 oraz możliwość opodatkowania jej dochodu wyłącznie przy zastosowaniu 

stawki podstawowej 19%410.  

Przepisy o CFC wprowadzają na tym etapie wymóg prowadzenia ewidencji zdarzeń 

gospodarczych zaistniałych w działalności zagranicznej jednostki kontrolowanej w sposób 

zapewniający ustalenie dochodu, podstawy opodatkowania i należnego podatku. Uwagi dotyczące 

obowiązków ewidencyjnych podatnika CFC zostaną przedstawione w następnej części rozdziału. 

 

4.3 Obowiązki ewidencyjne  

Zakres stosowania regulacji CFC wyznacza miejsce lokalizacji zagranicznej jednostki 

kontrolowanej oraz spełnienie przesłanki tzw. substancji ekonomicznej uzasadniającej 

prowadzenie przez zagraniczną jednostkę istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej411. 

Kluczowe w tym przypadku jest, aby międzynarodowa działalność podatnika miała wymierny 

gospodarczo skutek i zarazem, aby miejscem rezydencji tej jednostki było państwo członkowskie 

UE i państwo Porozumienia EOG. Podatnicy prowadzący w tym obszarze działalność gospodarczą 

za pośrednictwem zagranicznych jednostek korzystają z najdalej idących preferencji podatkowych, 

które wobec tych podmiotów pozwalają nie tylko na uniknięcie obowiązków ewidencyjnych, ale 

przede wszystkim pozwalają na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych 

przez ich zależne jednostki zagraniczne.   

Preferencyjne rozwiązania przewidziane dla podmiotów prowadzących działalność na 

obszarze UE i EOG nie mają zastosowania wobec podmiotów zlokalizowanych w pozostałych 

 
409 Art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p. 
410 Art. 24a ust. 1 u.p.d.o.p. 
411 Warunek ograniczający zakres obowiązków wynika z art. 24a ust. 16 u.p.d.o.p. 
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jurysdykcjach. Przede wszystkim bez znaczenia dla tych jednostek pozostają motywy 

podejmowania działalności gospodarczej, a także charakter ekonomiczny poszczególnych 

transakcji. W efekcie to ta grupa podatników staje się adresatem pełnego katalogu dyspozycji 

zawartych w art. 24a u.p.d.o.p., w tym nakazu prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych 

występujących w działalności zagranicznych jednostek kontrolowanych412. 

Obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne obejmujące polskich podatników w ogólnym 

ujęciu służą dostarczaniu danych i informacji pozwalających na ustalenie dochodu i podstawy 

opodatkowania, a także weryfikacji prawidłowości rozliczania przez podatników zobowiązań 

podatkowych. Ewidencje podatkowe stanowią jeden z podstawowych dowodów w postępowaniu 

podatkowym, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.413 Ten sam cel przyświeca obowiązkom 

ewidencyjnym narzuconym na podatników podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych. 

Rejestrowanie operacji występujących w działalności zagranicznych jednostek kontrolowanych, 

stosownie do wymogów określonych przepisami art. 24a ust. 13a u.p.d.o.p., w praktyce ma jednak 

większy zakres od tego, jaki wynika z literalnego brzmienia przywołanej regulacji. Zauważyć 

należy, że faktyczną intencją ustawodawcy, ujawniającą się dopiero na tle całej konstrukcji art. 

24a u.p.d.o.p., jest wymuszenie na podatniku ujawnienia okoliczności pozwalających na 

weryfikację statusu zagranicznych jednostek kontrolowanych. W kontekście przedstawionej w 

poprzednich częściach rozdziału analizy kryteriów określających status zagranicznej jednostki 

kontrolowanej, uzasadnione jest stwierdzenie, że zgromadzone przez podatnika dane w ramach 

procedury weryfikacyjnej zagranicznych jednostek stanowią de facto obszar danych, które 

podatnik obowiązany jest ujawnić w ewidencji prowadzonej dla potrzeb rozliczenia podatku CFC. 

Do takich wniosków prowadzi analiza systemowa przepisów o CFC w kontekście przepisu 

określającego sposób i zakres prowadzenia ewidencji zdarzeń zagranicznej jednostki 

kontrolowanej: „(…) w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy 

opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy”.      

Bezdyskusyjne w tym temacie pozostają cele i zakres prowadzenia ewidencji zdarzeń 

mających wpływ na rozliczenie zobowiązania podatkowego, albowiem przedmiotem 

 
412 Tożsamy zakres obowiązków spoczywa na podatnikach wobec zależnych jednostek zagranicznych będących 

rezydentami rajów podatkowych. 
413 Zob. przepisy art. 3 pkt 4 oraz art. 181 Ordynacji podatkowej określające katalog dowodów w postępowaniu 

podatkowym, w tym m.in. ewidencje (księgi podatkowe). 
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prowadzonych badań nie jest analiza zasadności nakładania na podatników takich obowiązków na 

etapie powstania obowiązku podatkowego. Kontrowersyjny wydaje się jednak wymiar 

obowiązków ewidencyjnych towarzyszących ustalaniu statusu zagranicznych jednostek w świetle 

przepisów CFC. Biorąc pod uwagę sytuację podatników prowadzących istotną rzeczywistą 

działalność gospodarczą, zakres czynności służących jedynie potwierdzeniu braku statusu 

zagranicznej jednostki kontrolowanej jest niewspółmierny wobec celów jakim mają służyć te 

przepisy. Zauważyć należy, że realizacja całej procedury weryfikacyjnej, której wyniki wskazywać 

będą na brak statusu CFC zagranicznych jednostek i tym samym brak obowiązku podatkowego, 

będzie działaniem jednorazowym, którego efekty nie będą miały wpływu na proces weryfikacji, 

jaki będzie miał miejsce w następnych latach działalności zagranicznych jednostek. Wynika to po 

pierwsze z ustawowych okresów rozliczeniowych, które ograniczają obszar weryfikacji do zdarzeń 

gospodarczych zaistniałych wyłącznie w danym roku podatkowym, a po drugie z ograniczenia 

wprowadzonego przez ustawodawcę w art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p., który wyłącza możliwość 

pomniejszenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej o wysokość strat podatkowych 

wygenerowanych w latach poprzedzających badany rok podatkowy. Procedura weryfikacyjna 

obejmująca konieczność analizy i dokumentowania danych zależnych jednostek zagranicznych 

odnosi się do każdej jednostki wchodzącej w skład struktury międzynarodowej, w której podatnik 

ten posiada bezpośrednio i pośrednio co najmniej 50% udziałów (lub w inny sposób sprawuje 

faktyczną kontrolę), a stopień szczegółowości tych danych jest tożsamy z zakresem danych, które 

winny być uwzględnione w ewidencji prowadzonej dla celów rozliczenia podatku CFC. Z 

perspektywy Spółki KGHM oznacza to konieczność weryfikacji kilkudziesięciu spółek zależnych 

zlokalizowanych w kilku odmiennych jurysdykcjach podatkowych. 

Istotnym w tym obszarze zagadnieniem jest termin ujęcia danych w ewidencji prowadzonej 

do celów rozliczenia podatku od zagranicznej jednostki kontrolowanej. Wolą ustawodawcy jest, 

aby podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, lecz nie później niż przed upływem terminu do 

złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez zagraniczną jednostkę 

kontrolowaną, zaewidencjonowali zdarzenia zaistniałe w zagranicznej jednostce kontrolowanej, tj. 

do 30 września następnego roku podatkowego414. Wykładnia literalna tego przepisu prowadzi do 

wniosku, iż pod pojęciem „zaewidencjonowania” należy w tym przypadku rozumieć faktyczne 

 
414 Termin złożenia deklaracji określa art. 27 ust. 2a u.p.d.o.p.  
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umieszczenie w dokumencie ewidencyjnym415 danych, jakie miały miejsce na przestrzeni całego 

roku podatkowego. Mając na względzie dotychczasowe rozważania na temat procedury 

weryfikacyjnej zagranicznych jednostek pod kątem ich statusu CFC, wnioskować należy, iż 

motywem takiego rozwiązania legislacyjnego było przesunięcie w czasie obowiązków 

ewidencyjnych i rozliczeniowych aby uniknąć zbiegu terminów rozliczenia podatku CFC i podatku 

dochodowego z tytułu działalności podatnika. Niemniej z perspektywy działalności gospodarczej 

przedsiębiorców posiadających rozbudowaną strukturę międzynarodową ustawowy termin 

wprowadzenia do ewidencji danych odzwierciedlających wszystkie zdarzenia gospodarcze jakie 

wystąpiły w działalności każdej zagranicznej jednostki kontrolowanej ukazuje abstrakcyjny 

charakter regulacji. Wynika to nie tylko z powyższych rozważań na temat bieżącego 

ewidencjonowania działalności gospodarczej zagranicznych jednostek, ale także ze względów 

podyktowanych obowiązkami związanymi z raportowaniem wyników finansowych 

przedsiębiorstwa. Wymóg monitorowania ryzyka związanego z zapłatą podatku CFC i w związku 

z tym rejestrowania zdarzeń dotyczących działalności zagranicznych jednostek może być 

konsekwencją stosowania przez podatników przepisów szczególnych regulujących raportowanie 

działalności gospodarczej przez określone grupy podmiotów.  

Przykładem adresata norm o takim charakterze jest Spółka KGHM, na której ciążą obowiązki 

sprawozdawcze wynikające, po pierwsze, z posiadania statusu emitenta papierów wartościowych 

w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i spółkach publicznych416 i po drugie, ze statusu 

podmiotu podlegającego regulacjom międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. KGHM 

Polska Miedź S.A. będąc spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

zobligowana jest podawać do publicznej wiadomości dane objęte sprawozdaniem finansowym 

sporządzanym za bieżące okresy półroczne, w tym w szczególności bilans oraz rachunek zysków 

i strat. Celem udostępnienia danych w tym zakresie jest przedstawienie rzetelnej informacji o 

sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, która ma wpływ na decyzje biznesowe zewnętrznych 

interesariuszy417. Obowiązek raportowania w ciągu roku podatkowego danych dotyczących 

 
415 Na dowolność formy prowadzonej ewidencji wskazuje brak szczególnych rozwiązań w tym zakresie, z 

zastrzeżeniem jej odrębności od ewidencji rachunkowej podatnika prowadzonej w myśl przepisów o u.p.d.o.p. dla 

celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.   
416 Zob. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1893 ze zm.). 
417 Szerzej na temat obowiązków podmiotów giełdowych zob. broszura Komisji Nadzoru finansowego,  
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wyniku finansowego Spółki wynika również z przepisów dotyczących sprawozdawczości 

finansowej. Dotyczy to przede wszystkim podatników, których sprawozdania finansowe podlegają 

obligatoryjnemu badaniu przez uprawnioną firmę audytorską418. Reguły sprawozdawczości 

rachunkowej419 nakładają na podmioty wymóg bieżącego i rocznego raportowania oraz podawania 

do publicznej wiadomości aktualnego wyniku finansowego, którego wysokość zależy m.in. od 

wielkości obciążeń z tytułu zobowiązań podatkowych. Podkreślenia wymaga, że podatek CFC, 

pomimo iż ex lege podlega rozliczeniu rocznemu, z punktu widzenia wymogów prawa 

bilansowego, obowiązek ustalenia jego wysokości spoczywa na podatniku za każdy okres 

cząstkowy objęty raportowaniem420. Oznacza to, że podatek CFC podlega urealnieniu i wykazaniu 

w księgach rachunkowych podatnika na bieżąco za każdy okres sprawozdawczy, którym stosownie 

do przyjętej przez podatnika polityki rachunkowości może być okres miesięczny lub kwartalny.  

Pomimo odrębności przepisów prawa bilansowego od prawa podatkowego, nie można 

pominąć faktu ścisłych powiązań oraz zależności jakie zachodzą między tymi obszarami 

regulacyjnymi. Kluczowy w tym temacie jest sposób ustalania wyniku finansowego, którego 

elementem kalkulacyjnym jest kwota podatku dochodowego, jaka obciąża podatnika na moment 

sporządzania raportu okresowego. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego od osób prawnych, 

jak i podatku obciążającego spółkę z tytułu opodatkowania dochodów zagranicznych jednostek 

kontrolowanych.  

 Powyższe okoliczności dają podstawy do argumentowania, że obowiązki ewidencyjne 

obejmujące zdarzenia gospodarcze zagranicznych jednostek wchodzących w skład struktury 

kapitałowej polskiego podatnika aktualizują się faktycznie od pierwszego dnia roku podatkowego 

tych jednostek, o czym decydują przepisy nakazujące weryfikację kryterium kwalifikacji 

zagranicznych jednostek pod kątem zastosowania przepisów o CFC. Przy czym zauważyć należy, 

 
Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne. Poradnik dla emitentów,  

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Jak%20prawidlowo%20wype%C5%82niac%20obowi%C4%85zki%

20informacyjne_64537.%20Poradnik%20dla%20emitent%C3%B3w_64537.%20Wyd_64537.%20II_64537.pdf 

(dostęp: 20.07.2022). 
418 Art. 64 u.o.r. 
419 W zakresie krajowym uregulowanym ustawą o rachunkowości oraz w ujęciu międzynarodowym zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
420 Zob. art. 24 ust. 5 u.o.r. oraz MSR 12, który zobowiązuje podmioty do raportowania informacji na temat 

obciążeń w zakresie podatków od jednostek zagranicznych, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 

3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (wersja skonsolidowana: Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1). 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Jak%20prawidlowo%20wype%C5%82niac%20obowi%C4%85zki%20informacyjne_64537.%20Poradnik%20dla%20emitent%C3%B3w_64537.%20Wyd_64537.%20II_64537.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Jak%20prawidlowo%20wype%C5%82niac%20obowi%C4%85zki%20informacyjne_64537.%20Poradnik%20dla%20emitent%C3%B3w_64537.%20Wyd_64537.%20II_64537.pdf
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że analogicznie do zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, podatek od 

zagranicznych jednostek kontrolowanych, ustalany w tym przypadku narastająco w ciągu roku 

podatkowego, będzie kształtował się na różnych poziomach w poszczególnych okresach 

podlegających raportowaniu, co w efekcie końcowym może oznaczać, że podatek ten będzie miał 

wartość zerową. Bez względu jednak na rezultat końcowy tych ustaleń, podatnik poddany jest 

uciążliwej procedurze prawnej angażującej znaczne nakłady pracy i środki finansowe.  

 Kontynuując rozważania na temat restrykcyjności polskich przepisów o CFC niezbędne 

wydaje się omówienie zdefiniowanego ex lege obowiązku prowadzenia ewidencji na przykładzie 

praktyki gospodarczej. Polski ustawodawca wymaga, aby ewidencja prowadzona do celów 

rozliczenia podatku CFC uwzględniała również pozycje służące ewidencjonowaniu środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do określenia wysokości odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m u.p.d.o.p. Odnosząc zakres omawianej 

regulacji do działalności Spółki KGHM można zaryzykować stwierdzenie, iż regulacja ta jest 

przejawem najwyższego stopnia restrykcyjności polskich przepisów i nadmiaru ingerencji państwa 

w działalność podatnika. Ilustruje to przykład działalności kopalni Sierra Gorda, która, jeśli wziąć 

pod uwagę niższą stawkę opodatkowania obowiązującą w Chile, może stać się adresatem 

dyspozycji przepisu art. 24a ust. 13a u.p.d.o.p. W tym przypadku oznacza to obowiązek rozliczenia 

odpisów amortyzacyjnych odrębnie dla każdego środka trwałego kopalni Sierra Gorda, który 

implikować będzie weryfikację wartości środka trwałego, momentu rozpoczęcia dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych, następnie polskich stawek klasyfikacji środków trwałych i końcowo 

rozliczenia odpisów amortyzacyjnych. Trudno w tym względzie wnioskować o racjonalności 

działań ustawodawcy, jeśli zważyć na charakter prowadzonej działalności, jej rozmiary i w 

związku z tym ilość środków trwałych (wynoszącą kilka tysięcy środków), jakie należy rozliczyć 

ponownie według polskich przepisów.  

 

5. Podsumowanie 

W dyskursie prawniczym spotyka się coraz częściej zarzut słabości prawa podatkowego w 

Polsce, którego przyczyn upatruje się w sposobie tworzenia prawa podatkowego421. Wskazuje się 

 
421 H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wprowadzenie, [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. 

Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016, s. 9-10. 
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tutaj na kilka czynników takich jak pogłębiająca się dysproporcja pomiędzy fiskalnym interesem 

państwa a interesem podatnika, czy też brak konsekwencji ustawodawcy w realizowaniu założonej 

koncepcji lub działanie wyłącznie doraźne422. Przykładem efektów takiej legislacji są przepisy o 

CFC, których ostateczna formuła ukształtowana została pod naciskiem krytyki postulującej 

konieczność doszczelniania systemu podatkowego. W wyniku przeprowadzonych nowelizacji tych 

przepisów, wypracowane zostało narzędzie prawne, którego zastosowanie niesie skutki daleko 

wykraczające poza pierwotnie postulowany cel działania ustawodawcy, co uwydatnia się na tle 

katalogu obowiązków spoczywających na podatnikach podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych.    

Przeprowadzone w tej części dysertacji badania wskazują, że przepisy o CFC wydają się 

pozostawać bez związku z genezą i cechami typowymi dla ukształtowanego w Polsce zjawiska 

unikania opodatkowania z wykorzystaniem zagranicznych jednostek kontrolowanych. Pominięcie 

tego elementu w procesie tworzenia przepisów o CFC przyczyniło się do ich uformowania na wzór 

obcych regulacji pozostających w oderwaniu od indywidulanych potrzeb i cech polskiego systemu 

podatkowego. Do takiego wniosku prowadzą wyniki badań obejmujące analizę kierunków i 

motywów bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców oraz tworzonych 

przez polskich podatników struktur zagranicznych jednostek kontrolowanych, które wskazują, że 

jedynym celem polskich inwestycji zlokalizowanych w krajach stosujących konkurencję 

podatkową było uniknięcie opodatkowania. Cel ten w głównej mierze realizowali podatnicy 

podatku dochodowego od osób fizycznych, a zidentyfikowany w tym obszarze model działania nie 

odzwierciedla mechanizmów wykorzystania zagranicznych struktur kontrolowanych 

występujących w innych jurysdykcjach podatkowych.  

Wyniki badań nad zakresem i sposobem przeprowadzonych zmian legislacyjnych w obszarze 

zagranicznych jednostek kontrolowanych wskazują, że poszczególne inicjatywy prawodawcze 

podejmowane były w sposób doraźny, skoncentrowany na bieżących potrzebach finansowych 

państwa, co powoduje, że poszczególne rozwiązania nie są w odpowiedni sposób skorelowane z 

systematyką całego aktu prawnego i nie uwzględniają rzeczywistości gospodarczej. Brak spójności 

pomiędzy przepisami o CFC a pozostałymi uregulowaniami tej samej ustawy wpływa negatywnie 

na praktyczną stronę ich stosowania. Obowiązki ciążące na podatnikach podatku CFC począwszy 

 
422 R. Mastalski, Tworzenie prawa …, s. 37-38. 
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od etapu weryfikacji statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej po ostateczne rozliczenie 

podatku wykonywane są de facto na podstawie przepisów określających sposób opodatkowania 

dochodów osiąganych przez osoby prawne według zasad ogólnych. Z tych względów zakresem 

badań objęto metodykę stosowania przepisów o CFC z perspektywy obowiązków ustawowych, 

których rezultaty wskazują na wysoki poziom restrykcyjności polskich regulacji w odniesieniu do 

działalności przedsiębiorców nie mających na celu unikanie opodatkowania. Rygorystyczny 

charakter polskich regulacji nie jest jedynym, ale wysoce niepożądanym skutkiem z perspektywy 

sytuacji prawnej polskich podatników. Problematyka tego zagadnienia będzie przedmiotem 

dalszych badań obejmujących przepisy o CFC, których stosowanie w istotny sposób wpływa na 

prowadzenie działalności gospodarczej polskich grup kapitałowych o zasięgu międzynarodowym.   
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ROZDZIAŁ IV. PRZEPISY O PODATKU OD ZAGRANICZNYCH JEDNOSTEK 

KONTROLOWANYCH OGRANICZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANĄ POZA 

OBSZARZEM UE I EOG 

1. Wprowadzenie  

Zapobieganie zjawisku unikania opodatkowania w myśl inicjatywy OECD to polityka 

podatkowa ukierunkowana na walkę z nadużyciami podatkowymi na świecie, która w każdym ze 

sposobów jej realizacji respektuje i zapewnia pomiotom gospodarczym swobodę prowadzenia 

działalności gospodarczej, na warunkach konkurencyjnych, a także w sposób pozwalający na 

przestrzeganie przepisów o CFC bez konieczności ponoszenia przez przedsiębiorców nadmiernych 

obciążeń423. Dotyczy to w szczególności tak skomplikowanej materii jaką jest transgraniczna 

działalność gospodarcza. Motywem zaleceń opracowanych przez OECD było zniechęcenie 

podatników do praktyk optymalizacyjnych poprzez zastosowanie rozwiązań prawnych 

równoważących osiągnięcie oczekiwanego rezultatu przepisów o CFC z ciężarem nowych 

obowiązków podatkowych424. Wytyczone przez OECD ramy przepisów o CFC uwzględniały przy 

tym tezy podkreślane już wcześniej w orzecznictwie TSUE, aby przepisy o CFC przede wszystkim 

nakierowane były na wyeliminowanie sztucznie funkcjonujących struktur, które nie 

odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej, a ich celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej425. 

Odniesienie do wytycznych OECD znalazło wyraz w założeniach Dyrektywy ATA, która w swej 

treści postuluje, aby zasady dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych stanowiły 

proporcjonalną odpowiedź na problem erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków i w 

związku z tym, aby państwa członkowskie w swoich regulacjach wewnętrznych ograniczały 

obciążenia administracyjne oraz koszty przestrzegania tych przepisów426.  

Ogólny kształt polityki realizowanej przez OECD oraz państwa członkowskie UE w zakresie 

zapobiegania unikaniu opodatkowania cechuje duży poziom spójności, który winien przekładać 

 
423 BEPS ACTION 3: Strenthenning CFC Rules, s. 11, https://www.oecd.org/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-

action-3-strengthening-CFC-rules.pdf (dostęp: 24.01.2022). 
424 Ibidem, s. 8-12. 
425Zob. wyroki w sprawach: z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04, Cadbury Schweppes plc and Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd. przeciwko Commissioners of Inland Revenue; z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02, 

Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, Country Wide Property Investments Ltd przeciwko 

Commissioners of Customs & Excise; z dnia 27 września 1988 r. w sprawie C-81/87, The Queen Ltd przeciwko 

Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and general Trust plc. i z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie C-210/06, Cartesio Octató es Szolgaltato bt., https://eur-lex.europa.eu (dostęp: 10.11.2021). 
426 Dyrektywa ATA pkt 12 Preambuły. 

https://www.oecd.org/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-action-3-strengthening-CFC-rules.pdf
https://www.oecd.org/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-action-3-strengthening-CFC-rules.pdf
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się na ostateczny kształt regulacji wewnętrznych państw członkowskich. Wolna przestrzeń do 

modelowania szczegółowych rozwiązań jaką pozostawia państwom członkowskim Dyrektywa 

ATA nie może naruszać ogólnych założeń unijnych stanowiących de facto granice obciążeń 

fiskalnych, na jakie mogą pozwolić sobie państwa członkowskie uszczelniając własne systemy 

podatkowe przy wykorzystaniu przepisów o CFC. Wspomniane granice wynikają z podstawowych 

praw gwarantowanych prawem UE, takich jak swoboda przedsiębiorczości i swoboda przepływu 

kapitału, ale także z ogólnych zasad prawa podatkowego stojących na straży tworzenia prawa w 

sposób zapewniający materialną sprawiedliwość podatkową427.  

Doświadczenia polskich podatników odnotowane na przestrzeni kilku lat stosowania 

przepisów o CFC stanowią źródło informacji na temat praktycznej strony stosowania tych 

przepisów i ich wpływu na podejmowanie działalności w obcych jurysdykcjach podatkowych. W 

tym względzie rodzi się obawa, że postulowane w obszarze międzynarodowym gwarancje 

przedsiębiorczości i podstawowe zasady tworzenia prawa pozostały daleko w tle polityki polskiego 

prawodawcy. Krytyczne uwagi przedstawicieli nauki prawa podatkowego dotyczące niskiego 

poziomu skuteczności przepisów o CFC w walce z unikaniem opodatkowania wpłynęły znacząco 

na kierunek zmian legislacyjnych. Ostatnie dwie nowelizacje przepisów o CFC to przede 

wszystkim rozwiązania ukierunkowane na zniechęcenie polskich przedsiębiorców do 

inwestowania w tzw. sztuczne struktury. Sprawą wymagającą uwagi ustawodawcy pozostaje nadal 

opodatkowanie dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych osiąganych z rzeczywistej 

działalności gospodarczej. Obowiązujący mechanizm opodatkowania tej grupy przedsiębiorców 

odbiega od aktualnej polityki podatkowej państwa, a z drugiej strony ingeruje w działalność takich 

podatników. Obszar i skalę problemów natury praktycznej wynikających z niejasności przepisów 

o CFC nakreśla ilość wydawanych w tym temacie rozstrzygnięć organów podatkowych oraz sądów 

administracyjnych.  

Problematyka stosowania polskich przepisów o CFC uwidacznia się bardziej w obszarach, 

w których rzeczywistość gospodarcza wykracza poza obszar podstawowych operacji 

gospodarczych. Podejmowanie złożonych działań o zwiększonym stopniu zawiłości prawno-

gospodarczej napotyka bariery jakie wynikają z odmienności systemów podatkowych różnych 

państw. Do takich zagadnień należą czynności o charakterze restrukturyzacyjnym, które nie 

 
427 R. Mastalski, Tworzenie prawa …, s. 40.  
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materializują się w postaci określonych dóbr czy usług. Celem restrukturyzacji spółek jest 

zwiększenie obszarów oraz jakości prowadzonej działalności gospodarczej, która w dalszej 

perspektywie i w sposób pośredni wpływać będzie na wytwarzanie tychże dóbr czy usług, czyli 

ogólnie mówiąc na zyskowność przedsiębiorstwa. Drugi obszar stanowią narzędzia prawne czy 

instytucje podatkowe, których zidentyfikowanie w obcych systemach podatkowych, a następnie 

dostosowanie do potrzeb polskich przepisów o CFC wymaga od podatników zaawansowanych i 

kosztownych działań. Do tej grupy zagadnień należą m.in. instytucje podatkowej grupy 

kapitałowej oraz zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki wprowadzone przez ustawodawcę 

do katalogu zagranicznych jednostek w rozumieniu przepisów o CFC. Praktyka przedsiębiorców 

o zasięgu międzynarodowym zidentyfikowana na tle indywidualnych spraw podatników 

dotyczących ich działalności pokazuje, że te pozycje stwarzają aktualnie duże problemy i spore 

wyzwanie w obszarze obowiązków podatkowych nakreślonych przepisami o CFC.  

Wybrane obszary badawcze stanowić będą przedmiot szczegółowej analizy mającej na celu 

wykazanie wad konstrukcji przepisów o CFC, które utrudniają wykonywanie obowiązków 

podatkowych i ograniczają prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowym. 

Wyniki przeprowadzonych badań stanowić będą podstawę do oceny, czy polskie regulacje 

odpowiadają wymogom tworzenia prawa podatkowego w sposób gwarantujący równość 

opodatkowania i proporcjonalność użytych środków do osiągnięcia celu, któremu mają służyć. 

 

2. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako kryterium weryfikacji 

zagranicznej jednostki   

 

2.1 Normatywna definicja przychodów z udziału w zyskach osób prawnych 

 

Przychody z udziału w zyskach osób prawnych stanowią jedną z kategorii przychodów 

pasywnych, które podatnik obowiązany jest poddawać stałej weryfikacji z punktu widzenia 

działalności kontrolowanych przez niego jednostek zagranicznych, co spełniać ma rolę testu na 

uzyskanie przez tę jednostkę statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej i w konsekwencji 

potwierdzać obowiązek stosowania wobec tych jednostek przepisów o CFC w pełnym zakresie428. 

Z perspektywy przeprowadzonych zmian w przepisach o CFC, jest to jedna z niewielu regulacji 

 
428 Katalog przychodów pasywnych określa art. 24a ust. 3 pkt. 3 lit. b u.p.d.o.p. 
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zawartych w art. 24a u.p.d.o.p. obowiązująca w jej pierwotnym brzmieniu. Z punktu widzenia 

sytuacji podatnika, jest to natomiast zagadnienie rodzące szereg problemów praktycznych 

związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych i nadal budzące wątpliwości natury 

interpretacyjnej.  

Pojęcie „przychodów z udziału w zyskach osób prawnych”, podobnie jak inne kategorie 

przychodów zawartych w katalogu przychodów o charakterze pasywnym, nie zostało zdefiniowane 

na potrzeby stosowania przepisów o CFC. Wydaje się, że jest to konsekwencją konstrukcji 

przepisów o CFC zakładającej opodatkowanie dochodów jednostki zagranicznej w sposób 

właściwy dla podatników krajowych, albowiem chodzi w tym przypadku o opodatkowanie 

dochodów, które zostałyby opodatkowane w Polsce, gdyby nie zostały przetransferowane do innej 

jurysdykcji podatkowej. W związku z tym należy przyjąć, iż wolą ustawodawcy było, aby 

działalność zagranicznych jednostek dla celów stosowania przepisów o CFC rozpatrywana była w 

sferze praw i obowiązków podatkowych według przepisów u.p.d.o.p. Pojęcie przychodów z 

udziału w zyskach osób prawnych przywołują przepisy określające katalog przychodów z tzw. 

zysków kapitałowych, do których ustawodawca zalicza m.in. przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych oraz przepisy regulujące sposób opodatkowania tej kategorii przychodów429.  

Pierwsza z przywołanych regulacji pełni rolę zbioru enumeratywnie wymienionych kategorii 

przychodów nazwanych przychodami z zysków kapitałowych, w ramach którego ustawodawca 

wyodrębnił podkategorie przychodów.  

Regulacja druga określa szczególne zasady rozliczania niektórych przychodów, do których 

ustawodawca zalicza m.in. przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Konstrukcja tego 

przepisu zawiera nie tylko przywołanie terminu przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, ale także bezpośrednie odwołanie się do odpowiedniej pozycji zawartej w katalogu 

zysków kapitałowych, tj. art. 7b ust. 1 pkt. 1 u.p.d.o.p. Porównując zakres regulacji art. 24a ust. 3 

pkt. 3 lit. b u.p.d.o.p. i regulacji art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. wskazać należy na różnicę w precyzji 

formułowania kategorii przychodów, która w przypadku art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. polega na 

bezpośrednim odwołaniu się do innej regulacji prawnej w ramach tego samego aktu prawnego.   

Zagadnienie przychodów z udziału w zyskach osób prawnych w kontekście stosowania 

przepisów o CFC nie było dotychczas przedmiotem rozpatrywań organów podatkowych ani sądów 

 
429 Zob. art. 7b ust. 1 u.p.d.o.p. i art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. 
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administracyjnych. Problematyka tego pojęcia ujawniła się na kanwie wydanych interpretacji 

indywidualnych mających za przedmiot wykładnię przepisów o CFC w odniesieniu do działań 

restrukturyzacyjnych obejmujących spółki zagraniczne kontrolowane przez polskiego 

podatnika430. Zakres rozpatrywań organów podatkowych obejmował procedurę weryfikacyjną 

związaną z ustaleniem statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej, niemniej konsekwencją 

wydanych rozstrzygnięć były dwa kluczowe z pozycji podatnika wnioski. Po pierwsze, organy 

podatkowe usankcjonowały pogląd, że przychody z tytułu operacji łączenia się spółek 

zagranicznych stanowią przychód z udziału w zyskach osób prawnych wymieniony w katalogu 

przychodów pasywnych w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt. 3 lit. b u.p.d.o.p.431 i po drugie, że 

stosownie do literalnego brzmienia przepisów u.p.d.o.p. określających ogólne zasady rozliczania 

dochodu polskich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, przychody z czynności 

restrukturyzacyjnych nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania432. W rezultacie organy 

podatkowe usankcjonowały stanowisko, które prowadzi do wniosku, że czynności 

restrukturyzacyjne realizowane przez polskiego podatnika w odniesieniu do jego zagranicznych 

jednostek zlokalizowanych w krajach trzecich spełniają przesłanki do uznania je za kategorię 

przychodów przynależnych do obszaru działań ukierunkowanych na unikanie opodatkowania. 

Oznacza to, że przychód przypisany uczestnikom działań restrukturyzacyjnych należy 

kwalifikować jako przychód podlegający opodatkowaniu w ramach rozliczenia podatku CFC, 

podczas gdy przychód z tożsamych transakcji zrealizowanych z udziałem rezydentów polskich lub 

państw z obszaru UE i EOG podlega wyłączeniu z katalogu przychodów podatkowych i tym 

samym staje się neutralny w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

 

 

 

 
430 Zob. interpretacje indywidualne z dnia 28.10.2015 r., IBPB-1-2/4510-484/15/AK, z dnia 02.12.2015 r., IBPB-

1-2/4510-465/15/BG oraz z dnia 19.10.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.161.2020.1.MS, a także z dnia 18.10.2016 r., 

IBPB-1-2/4510-695/16-5/BG, https://sip.mf.gov.pl/ (dostęp: 30.01.2021).  
431 Pod pojęciem tym należy rozumieć czynności ujęte aktualnie w art. 7b ust. 1 pkt. 1 lit. m u.p.d.o.p., do których 

ustawodawca zalicza przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym 

m.in. przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej, które w stanie prawnym poprzedzającym 2018 r. określał 

przepis art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. 
432 Zgodnie z zaimplementowaną unijną zasadą neutralności podatkowej fuzji i podziałów. 
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2.2 Restrukturyzacje zagranicznych jednostek jako przychód z udziału w zyskach osób 

prawnych 

 

2.2.1 Czynności restrukturyzacyjne w świetle przepisów o podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych 

 

Zagadnienie restrukturyzacji spółek utożsamiane jest z pojęciem szeroko rozumianej 

transformacji podmiotów gospodarczych433, postrzeganej jako zjawiska typowe dla współczesnego 

obrotu gospodarczego. Ogół norm regulujących transformacje spółek, a także ich poszczególne 

stadia rozwoju, od utworzenia spółki do jej likwidacji, zawiera Kodeks spółek handlowych434. W 

doktrynie prawa handlowego wskazuje się, że przepisy te stanowią zespół norm o charakterze 

technicznym określających kolejne etapy procedury połączenia, podziału lub przekształcenia, 

którym towarzyszą normy określające materialnoprawne skutki tych procesów435. Zdarzenia 

występujące w obrocie gospodarczym i ich następstwa mające odzwierciedlenie w zawieranych 

czynnościach prawnych wpływają na kształtowanie zjawisk podlegających opodatkowaniu436. 

Wzajemne relacje pomiędzy prawem podatkowym a prawem prywatnym charakteryzuje wysoki 

stopień zależności, który przejawia się przenikaniem instytucji i zjawisk występujących w prawie 

prywatnym do prawa podatkowego437. W tym sensie można stwierdzić, że przepisy prawa 

podatkowego pełnią rolę następczą wobec regulacji prawa prywatnego, albowiem przejmują 

określone stany faktyczne i prawne do obszaru regulacyjnego ustaw podatkowych438. W ten sposób 

prawo podatkowe tworzy własne prawnopodatkowe stany faktyczne, stanowiące przedmiot 

opodatkowania określonych kategorii podatków439.  

W następstwie zawieranych czynności prawnych realizowane są operacje skutkujące dla 

stron tych czynności powstaniem korzyści, które identyfikowane są w obszarze prawa 

podatkowego jako przychód lub dochód albo inne kategorie przysporzeń podlegające 

 
433 E. Janik, Due diligence w restrukturyzacji spółki, [w:] Restrukturyzacja spółek handlowych, Zagadnienia 

Ekonomiczne i Prawne, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, red. A. Witosz, J. Wojtyła, Katowice 2012, s. 31-32. 
434 Ustawa z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.); dalej 

jako: k.s.h. 
435 A. Witosz, Charakter prawny połączenia przez przejęcie, [w:] Restrukturyzacja spółek handlowych, 

Zagadnienia Ekonomiczne i Prawne, red. A. Witosz, J. Wojtyła, Katowice 2012, s. 43. 
436 K. Radzikowski, Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2015, s. 43. 
437 A. Gomułowicz, Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, „Analizy i Studia” CASP 2020, nr 2, s. 10. 
438 K. Radzikowski, Prawnopodatkowe …, s. 96. 
439 C. Kosikowski, Ustawa podatkowa. Geneza, ewolucja, stan prawny, tworzenie, kontrola, wykładnia, 

wykonywanie, Warszawa 2006, s. 85–86. 
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opodatkowaniu440. Z punktu widzenia przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób prawnych, przysporzeniem identyfikowanym przez ustawodawcę jako przychód są czynności 

prawne mające za przedmiot m.in. restrukturyzacje spółek. Przepisy u.p.d.o.p. wiążą z realizacją 

tych zdarzeń określone skutki podatkowe dla spółek uczestniczących w restrukturyzacji oraz ich 

właścicieli.     

Tematyka czynności restrukturyzacyjnych w kontekście stosowania przepisów o CFC ma 

źródło w niematerialnym charakterze tych operacji, postrzeganych przez ustawodawcę jako 

działania wykorzystywane przez podatników do minimalizacji obciążeń podatkowych. Ocena 

skutków podatkowych czynności restrukturyzacyjnych w świetle przepisów o CFC ma związek z 

autonomicznym charakterem prawa podatkowego, który wyraża się tym, że czynności prawne 

ważne z punktu widzenia prawa cywilnego mogą być postrzegane i oceniane w świetle tych 

przepisów jako działania nielegalne albo czynności pozorne nieodzwierciedlające celu 

gospodarczego441.   

Zagadnienie restrukturyzacji spółek jako przychodu o charakterze pasywnym zasługuje na 

szczególną uwagę z dwóch względów.  

Po pierwsze, polskie przepisy o CFC w istotny sposób różnicują pozycję podatników 

dokonujących restrukturyzacji swoich aktywów zagranicznych, których siedziba mieści się w 

granicach państw UE i należących do EOG, a tych zlokalizowanych poza tym obszarem. Przepisy 

statuujące ten dysonans prawny są wynikiem przyzwolenia ze strony ustawodawcy unijnego na 

pozostawienie w gestii państw członkowskich decyzji w przedmiocie kształtowania wewnętrznych 

przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych, z zachowaniem 

minimalnych wymogów zastrzeżonych w Dyrektywie ATA. Mowa tutaj o regulacji u.p.d.o.p., 

która zwalnia m.in. z obowiązku rozliczenia podatku CFC dochody zagranicznych jednostek 

kontrolowanych spełniających kumulatywnie dwa warunki, tj. prowadzenie istotnej rzeczywistej 

działalności gospodarczej oraz podleganie opodatkowaniu od całości swoich dochodów w 

państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG442. Zakres zastosowanego przez 

polskiego ustawodawcę wyłączenia z opodatkowania pozostaje w zgodzie z Dyrektywą ATA, 

która nakazuje państwom członkowskim zwolnić z opodatkowania dochody osiągane przez 

 
440 A. Gomułowicz, Przeciwdziałanie …, s. 10. 
441 Ibidem. 
442 Treść omawianej regulacji zawiera art. 24a ust. 16 u.p.d.o.p. 
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zagraniczne jednostki kontrolowane prowadzące działalność na obszarze UE  i EOG, tak jak to 

uczynił ustawodawca polski443.  

Po drugie, specyfika i złożoność zagadnienia czynności restrukturyzacyjnych powoduje, że 

stosowanie przepisów o CFC w tym przypadku multiplikuje zakres obowiązków w stosunku do 

tych, jakie należy wykonać w odniesieniu do innych kategorii przychodów o charakterze 

pasywnym. W sytuacjach szczególnych wynikających ze specyfiki systemów prawnych obcych 

jurysdykcji, realizacja tych obowiązków może nastręczać wiele trudności natury praktycznej. Na 

złożoność tego zagadnienia, poza samą sferą procesu przeprowadzenia tego rodzaju operacji 

gospodarczych, składa się stanowisko organów podatkowych wyrażające profiskalny sposób 

interpretacji przepisów o CFC w odniesieniu do zagadnienia restrukturyzacji spółek kapitałowych 

położonych na terytorium państw trzecich, a także odmienność uregulowań przyjętych w 

systemach podatkowych różnych państw. 

U podstaw konstrukcji przepisów o CFC leży nakaz opodatkowania zagranicznych jednostek 

kontrolowanych na zasadach określonych w ustawie krajowej. Model opodatkowania CFC opiera 

się bowiem na przypisaniu polskiemu podatnikowi jako udziałowcowi (akcjonariuszowi) 

zagranicznej jednostki kontrolowanej jej dochodu ustalonego w świetle przepisów obowiązujących 

w kraju rezydencji tego udziałowca (akcjonariusza)444. Zasada ta konstytuuje fikcję prawną, w 

świetle której zagraniczna jednostka kontrolowana traci swoją podmiotowość podatkowo-prawną 

na rzecz polskiego podatnika, który zostaje objęty obowiązkiem rozliczenia podatku CFC od jej 

dochodów na ogólnych zasadach właściwych dla krajowych podatników podatku dochodowego 

od osób prawnych445. W świetle przepisów o CFC oznacza to, że wszelkie operacje gospodarcze 

przeprowadzone przez zagraniczne jednostki kontrolowane winny być rozpatrywane w taki 

sposób, jakby podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych były te jednostki446. 

Zastosowany zabieg legislacyjny wykracza poza granice jurysdykcji podatkowej państwa zarówno 

w aspekcie podmiotowym – z uwagi na brak przesłanki rezydencji podatkowej, jak i w aspekcie 

przedmiotowym – z uwagi na brak spełnienia przesłanki miejsca powstania przychodów447.  

 
443  Zob. Artykuł 7 ust. 2 akapit drugi Dyrektywy ATA. 
444 B. Kuźniacki, Wprowadzenie …, s. 176-177. 
445 Ibidem, s. 177. 
446 Nakaz takiego sposobu opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych wynika z art. 24a ust. 6 

u.p.d.o.p.  
447 B. Kuźniacki, Wprowadzenie …, s. 177. 
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Należy zauważyć, że wspomniane przekroczenie granic jurysdykcji podatkowej w zakresie 

stosowania przepisów o CFC ma swoje konsekwencje nie tylko w obszarze regulacji podatkowych. 

Wymóg rozpoznania dla celów rozliczenia podatku CFC wszelkich zdarzeń gospodarczych 

przeprowadzanych przez zagraniczne jednostki implikuje zastosowanie odpowiednich regulacji 

właściwych dla innych gałęzi prawa krajowego. Akceptacja takiego sposobu interpretacji 

przepisów wydaje się być w pełni uzasadniona, albowiem podejście odmienne, prowadzące do 

zachowania autonomiczności stosowanych przez różne jurysdykcje rozwiązań, instytucji i narzędzi 

prawnych dla potrzeb opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych, godziłoby w ratio 

legis przepisów o CFC, jak również niwelowałoby prawne możliwości opodatkowania działalności 

takich podmiotów. Pomimo powyższych okoliczności przesądzających o prawidłowości 

przyjętych rozwiązań ustawowych kontrowersje budzi nieograniczony zakres ich zastosowania, 

którego skutki stają się widoczne na tle obowiązków weryfikacyjnych dotyczących ustalenia 

statusu jednostek zagranicznych jako CFC w oparciu o katalog przychodów pasywnych. O braku 

precyzji ze strony ustawodawcy świadczy ostateczny kształt tego katalogu dający podstawy do 

interpretacji, że czynności restrukturyzacyjne stanowią przychód pasywny.       

Krajowe regulacje dotyczące czynności restrukturyzacyjnych448 mają za przedmiot operacje 

polegające na przekształceniach spółek prawa handlowego, których celem jest zmiana formy 

prawnej spółki oraz te, których skutkiem jest podział lub połączenie spółek. W nauce prawa 

handlowego zakresem restrukturyzacji obejmuje się również inne czynności, które wywierają 

wpływ na kształtowanie się poziomu kapitału spółek bądź w istotny sposób ingerują w kształt i 

wielkość majątku spółek. Na potrzeby prowadzonych badań, pojęcie restrukturyzacji zostanie 

zawężone jedynie do zdarzeń mających za przedmiot łączenie i podział spółek oraz wniesienie 

wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek kapitałowych, albowiem te poddają w wątpliwość ich 

kwalifikację pod kątem definicji przychodów pasywnych w rozumieniu przepisów o CFC.  

W literaturze przedmiotu podkreśla się wagę czynności restrukturyzacyjnych dla rozwoju 

działalności gospodarczej. Restrukturyzacja mająca za przedmiot podział lub łączenie spółek, poza 

tym, iż stanowi formę rozwoju i rozbudowy potencjału przedsiębiorstwa449, wyróżnia się zaletami, 

 
448 Z punktu widzenia podatkowego do czynności restrukturyzacyjnych zastosowanie mają przepisy u.p.d.o.p. w 

korelacji z przepisami k.s.h.  
449 W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Istota i motywy fuzji i przejęć, [w:] Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak, 

Warszawa 2009, s. 19. 
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które czynią je bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem na tle innych form jej rozwoju, takich jak zakup 

istniejącej firmy, licencjonowanie czy franczyza450. Atrakcyjność ta wyraża się m.in. mniejszym 

poziomem ryzyka, jakie towarzyszy rozpoczęciu nowego przedsięwzięcia, oszczędnością czasu 

jaki zostałby przeznaczony na jego rozwój, czy zachowaniem wysokiego stopnia kontroli nad 

przejmowanym przedsiębiorstwem451. Podsumowując motywy fuzji i przejęć, można stwierdzić, 

że w większości przypadków nie są one przeprowadzane w celu osiągnięcia szybkich, 

krótkookresowych zysków spekulacyjnych, lecz w znacznie większym stopniu są wynikiem 

przyjętego sposobu postrzegania i realizacji aktywnej strategii rozwoju firm452. W praktycznym 

ujęciu działania te stanowią kompleksowy i w związku z tym złożony proces ingerujący w każdy 

obszar prowadzonej działalności gospodarczej, który mimo to nie zniechęca przedsiębiorców do 

tak skomplikowanego przedsięwzięcia453.  

Procedurę łączenia się i podziałów spółek kapitałowych, w tym także łączenia się spółek 

kapitałowych ze spółkami osobowymi, normują przepisy k.s.h.454, które poza tematyką połączeń 

dokonywanych w obszarze krajowym przewidują rozwiązania prawne dla transgranicznych 

połączeń spółek455. Z uwagi na ramy niniejszej pracy, zawężone do obszaru działalności spółek 

kapitałowych, w dalszej jej części pominięte zostaną aspekty połączeń spółek w zakresie w jakim 

dotyczą one spółek osobowych. Tytułem wprowadzenia do tematyki połączeń w zakresie 

unormowań krajowych, należy wskazać, iż połączenie może być dokonane w dwojaki sposób. 

Pierwszy z nich, definiowany jako połączenie przez przejęcie (per incorporationem), polega na 

przeniesieniu majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za wydanie 

wspólnikom spółki przejmowanej udziałów albo akcji w kapitale zakładowym spółki 

przejmującej456. Drugi sposób połączenia, zwany łączeniem przez zawiązanie spółki (per 

 
450 M. Dankowska, Połączenie spółek, [w:] Restrukturyzacje spółek kapitałowych. Aspekty podatkowe, red. K. 

Klimkiewicz, Warszawa 2011, s. 179. 
451 Ibidem. 
452 A. Helin, K. Zorde, A. Bernaziuk, op. cit., s.18. 
453 A. Dmowski, Ewolucja modelu opodatkowania zdarzeń restrukturyzacyjnych w podatkach dochodowych, 

„Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2021, nr 9, http://sip-legalis (dostęp: 26.01.2022). 
454 Zob. przepisy art. 491 do art. 516 Kodeksu spółek handlowych i następne regulujące zagadnienia połączeń 

transgranicznych.   
455 Wprowadzenie do porządku krajowego regulacji dot. połączeń transgranicznych stanowiło implementację 

postanowień Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 

transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310).  
456 A. Hałaczkiewicz-Górawska, Zagadnienia ogólne. Zdolność połączeniowa [w:] Połączenia, podziały i 

przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny, red. A. 

Mariański, Legalis/el. 2021 (dostęp: 26.01.2022). 
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unionem), polega na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich 

łączących się spółek za udziały (akcje) nowej spółki457. Efektem przeprowadzonych obydwu 

kategorii operacji restrukturyzacyjnych, identyfikowalnym z perspektywy rozliczenia przepisów 

u.p.d.o.p., jest przysporzenie powstałe po stronie spółki przejmującej w postaci wartości majątku 

przejętych lub łączących się spółek, jak również przysporzenie po stronie wspólników spółek 

łączonych458.  

Druga z wymienionych kategorii restrukturyzacyjnych polegająca na podziale spółki, 

sprowadza się do przeniesienia całości lub części majątku spółki na inną spółkę istniejącą lub na 

spółkę (spółki) nową zawiązaną w wyniku dokonanego podziału459. Przepisy k.s.h. określają 

szczegółowe tryby podziałów spółek handlowych, których realizacja nie wpływa na sposób 

rozpoznania skutków podatkowych tych transakcji w świetle przepisów o CFC, w związku z tym 

ich omówienie zostanie pominięte dla celów niniejszych badań460. Warto zasygnalizować jedynie, 

że z uwagi na sposób przeprowadzenia podziału spółki zdarzenie to skutkować będzie jej 

unicestwieniem albo tylko pomniejszeniem majątku spółki dzielonej w drodze wydzielenia części 

jej majątku na rzecz innej spółki461. Istotne w tej płaszczyźnie rozpatrywań są natomiast 

konsekwencje podziałów, które znajdują odzwierciedlenie w obszarze regulacji podatkowych w 

zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy u.p.d.o.p. 

przewidują skutki podatkowe podziału spółek odrębnie w odniesieniu do spółki dzielonej i jej 

wspólników oraz spółki przejmującej i jej wspólników462.  

W ujęciu podatkowym wymienione czynności restrukturyzacyjne traktowane są jako 

przychody z udziału w zyskach osób prawnych, które co do zasady podlegają rozpoznaniu w 

rachunku podatkowym wyodrębnionym do tych celów w tzw. źródle zysków kapitałowych. 

Poszczególne operacje związane z kategorią przysporzenia czy to po stronie spółek łączonych, 

spółek dzielonych, czy też ich wspólników wykazują pewne odmienności rzutujące na 

szczegółowy sposób ich rozliczenia podatkowego, to jednak wspólnym mianownikiem dla tych 

operacji, wynikającym z umiejscowienia ich w jednym źródle przychodów, jest stworzenie przez 

 
457 Ibidem. 
458 Zob. art. 12 ust. 1 pkt 8ba, pkt 8c, pkt 8d, pkt 8f i art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m u.p.d.o.p. 
459 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit., s. 335. 
460 Podział spółek kapitałowych regulują przepisy art. 528 do art. 5501 k.s.h. 
461 Jest to tzw. podział przez wydzielenie unormowany w art. 530 § 2 k.s.h. 
462 Zob. art. 12 ust. 1 pkt 8b, pkt 8ba, pkt 8c, pkt 8d, pkt 8f i pkt 9 i art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m i pkt 1a u.p.d.o.p.   
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ustawodawcę prawnych warunków do uznania tych przychodów za przychody pasywne 

stanowiące zagadnienie sformułowane dla potrzeb rozliczenia podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych.  

Analiza szczegółowych rozwiązaniach prawnych unormowanych przepisami u.p.d.o.p. w 

zakresie sposobu opodatkowania opisanych czynności restrukturyzacyjnych ma istotne znaczenie 

dla wyjaśnienia motywacji jaką kierował się ustawodawca krajowy tworząc katalog przychodów 

pasywnych oraz dla przeprowadzenia wykładni pojęcia przychodów pasywnych zawartego w art. 

24a ust. 3 pkt. 3 lit. b u.p.d.o.p.      

      

2.2.2 Opodatkowanie czynności restrukturyzacyjnych w świetle ogólnych zasad 

określonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

Zasygnalizowany wstępnie zakres czynności restrukturyzacyjnych, które wywołują skutki 

podatkowe w świetle przepisów u.p.d.o.p. obejmuje zdarzenia jakie materializują się w wyniku 

łączenia i podziałów podmiotów. W następstwie tych operacji, dokonywanych w ramach 

działalności spółek kapitałowych, przepisy u.p.d.o.p. dotyczące opodatkowania przychodów ze 

źródeł kapitałowych, kwalifikowanych jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych, 

identyfikują przychód podatkowy po stronie:   

1) spółki przejmującej majątek lub część majątku innej spółki – co ma miejsce w wyniku 

połączenia lub podziału spółek, 

2)  wspólnika spółki łączonej lub dzielonej, 

3)  spółki dzielonej463.  

Koncentrując uwagę na sposobie opodatkowania wymienionych działań 

restrukturyzacyjnych wskazać należy, że wymierny wynik podatkowy tychże zdarzeń nie jest 

jednolity dla każdego rozpatrywanego przypadku. Przepisy u.p.d.o.p. przewidują odrębne, 

dedykowane do indywidualnych zdarzeń regulacje, które pozwalają na uniknięcie opodatkowania 

 
463 Art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m u.p.d.o.p.  
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przy zachowaniu warunków określonych w ustawie464, bądź te, które explicite wyłączają daną 

czynność z opodatkowania465.  

Niezależnie od specyfiki unormowania każdego z wyżej wymienionych źródeł przychodów, 

punktem spójnym pozostaje wprowadzona do polskiego systemu podatkowego, w ramach 

implementacji dyrektywy unijnej, zasada neutralności podatkowej fuzji i podziałów466. Z poziomu 

regulacji unijnych, zasada ta wprowadza wspólny system wyłączenia od opodatkowania zysków 

kapitałowych ujawnionych w związku z fuzjami i podziałami spółek mających siedzibę w 

państwach członkowskich UE467. Oznacza to, że zdarzenia, o których mowa nie powodują w 

momencie ich zaistnienia dla żadnej ze spółek w nich uczestniczących oraz dla ich wspólników 

obciążenia finansowego. Neutralność podatkowa czynności restrukturyzacyjnych spółek 

realizowanych w obszarze UE doznaje ograniczeń wynikających, po pierwsze, z samego faktu 

zasięgu oddziaływania przepisów unijnych i wynikającego stąd miejsca siedziby spółek 

uczestniczących w procesach restrukturyzacyjnych, a także z uwagi na dodatkowe warunki 

dotyczące progów powiązań między tymi spółkami i okoliczności potwierdzających ekonomiczny 

wymiar tych operacji. Ostatni wskazany warunek oznacza, że opodatkowaniu podlegać będą te 

zdarzenia, których głównym celem jest uniknięcie opodatkowania. 

Reasumując, należy stwierdzić, że z perspektywy skutków podatkowych, w obszarze UE i 

EOG obowiązuje nakaz uwolnienia od ciężaru podatkowego wszelkich czynności mających za 

przedmiot fuzje i podziały spółek, obejmujący w sposób jednolity wszystkie te zdarzenia, których 

uczestnikami są rezydenci państw członkowskich UE i EOG, tj. zarówno w aspekcie krajowym, 

jak i transgranicznym. W szerszym wymiarze tego zagadnienia, chodzi w tym przypadku o 

 
464 Zob. art. 12 ust. 1 pkt 8b u.p.d.o.p., który nakazuje rozpoznanie przychodu w postaci wartości emisyjnej 

udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki 

dzielonej, jeżeli przejmowany majątek nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co a contrario oznacza, 

że nie podlega opodatkowaniu ww. wartość emisyjna udziałów (akcji) gdy wspomniany majątek spełnia definicję 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 
465 Takim przykładem są przepisy art. 12 ust. 4 pkt. 3e i pkt 3h u.p.d.o.p., które wyłączają z katalogu przychodów 

podatkowych wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą, z 

zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie. 
466 Zasada wdrożona do przepisów u.p.d.o.p. z początkiem 2004 r. będąca odpowiedzią na rozwiązania unijne 

przewidziane w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej Nr 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r., którą zastąpiła obecnie 

obowiązująca Dyrektywa Rady Nr 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu 

opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia 

aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej 

siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L Nr 310, 

s. 34); dalej jako: Dyrektywa dotycząca opodatkowania fuzji, podziałów i przekształceń spółek.  
467 A. Helin, op. cit. s., 360. 
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odroczenie momentu opodatkowania takich zdarzeń poprzez obciążenie podatkiem wyłącznie 

ostatecznego ich rezultatu w postaci sprzedaży majątku przejętego w drodze połączenia lub 

podziału innej spółki lub otrzymanych od spółki przejmującej lub nowo zawiązanej udziałów 

(akcji)468.  

Reorganizacja struktury przedsiębiorstwa stanowi odpowiedź na zmieniający się rynek. 

Motywy fuzji i połączeń są różnorodne, albowiem zależą ściśle od indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa469. Restrukturyzacje w obszarze międzynarodowym to z jednej strony ogromne 

wyzwanie, ale przede wszystkim możliwość zwiększenia potencjału firmy, a czasami konieczność 

jej rozwoju poprzez zapewnienie nowych źródeł zasobowych, czego przykładem jest ekspansja 

zagraniczna Spółki KGHM470. Stąd podkreślenia wymaga, iż tego typu działania podyktowane są 

w głównej mierze względami biznesowymi i chociaż zdarza się tak, że decyzja biznesowa 

kształtowana jest względami podatkowymi, to jednak u podstaw ukonstytuowanej zasady 

neutralności fuzji i podziałów w podatku dochodowym od osób prawnych leży ekonomiczny 

wymiar tych zdarzeń471.         

 

2.2.3 Obowiązki podatnika podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych 

realizującego czynności restrukturyzacyjne 

Zagadnienie działań restrukturyzacyjnych w kontekście stosowania przepisów o CFC nie 

odbiega od procedury stosowanej wobec innych zdarzeń gospodarczych ujętych w katalogu 

przychodów pasywnych analizowanych pod kątem ewentualnej zapłaty podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych. Przepisy o CFC przewidują tożsamą ścieżkę postępowania w 

przypadku weryfikacji statusu zagranicznych jednostek w odniesieniu do wszystkich kategorii 

przychodów znajdujących się w katalogu przychodów pasywnych. Niemniej, zważywszy na 

wymiar tych przedsięwzięć z punktu widzenia prawnego i ekonomicznego, skala obowiązków 

 
468 M. Czerwiński, P. Sołtysiak, Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 

12, s. 19-20. 
469 B. Rozwadowska B., Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie) powodzeniem, Warszawa 2012, s. 25 
470 M. Ratajczak-Mrozek, P. Zgrzebski, Wdrażanie i ocena przejęć na przykładzie przejęcia Quadra FNX Mining 

Ltd. przez KGHM Polska Miedź S.A., [w:] Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju w branży wydobywczej. Studium 

KGHM Polska Miedź S.A., red. A. Dymitrowski, Ł. Małys, Poznań 2017, s. 9. 
471 A. Helin, op. cit., s. 17-18. 
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podatkowych w tym obszarze znacząco różni się od tych, jakie należy wykonać w odniesieniu do 

każdej z pozostałych kategorii zdarzeń generujących przychód o charakterze pasywnym.  

Zasygnalizowana niewspółmierność obciążeń w odniesieniu do obowiązków podatnika daje 

się zaobserwować na tle stanowisk organów podatkowych wyrażonych w wydanych 

interpretacjach indywidualnych, które w sposób milczący472 zaakceptowały stanowisko podatnika, 

zgodnie z którym: 

1) zdarzenia gospodarcze mające za przedmiot restrukturyzacje spółek stanowią przychody o 

charakterze pasywnym, a zatem winny być one każdorazowo poddawane weryfikacji pod 

kątem ustawowych progów kwalifikujących daną jednostkę zagraniczną jako 

kontrolowaną, 

2) określając charakter i wielkość osiągniętych z tego źródła przychodów należy stosować 

krajowe przepisy u.p.d.o.p.  

3) przychody powstałe w wyniku tych zdarzeń winny być uwzględniane w podstawie 

opodatkowania podatkiem CFC. 

W rezultacie zajętych stanowisk doszło do akceptacji473 ze strony organów podatkowych 

obowiązku przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej przychodów pasywnych, której skala 

mierzona ilością czynności oraz stopniem ich zaawansowania, pod znakiem zapytania stawia 

racjonalność takich rozwiązań prawnych, czego wynikiem może być zarówno błąd legislacyjny, 

jak i wadliwość wykładni przepisów o CFC usankcjonowana wydanymi interpretacjami tych 

przepisów474.  

Dobór interpretacji indywidualnych, będących przedmiotem dalszych rozważań, uzasadniają 

okoliczności sprawy, które dotyczą transakcji łączenia i podziałów spółek kapitałowych, a także 

kompleksowe ujęcie i rozpatrzenie przez organ podatkowy całej procedury weryfikacyjnej, którą 

 
472 Dotyczy to formalnej akceptacji przez organ podatkowy stanowiska podatnika wyrażonego we wniosku o 

wydanie indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, poprzez odstąpienie od uzasadnienia prawnego, 

które reguluje art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.  
473 Akceptacja przez organy podatkowe stanowiska podatników dotyczy sposobu kwalifikacji przychodów z 

czynności restrukturyzacyjnych w świetle przepisów prawa krajowego, nie obejmuje natomiast możliwości 

skorzystania ze zwolnienia dla takich przychodów na zasadach określonych przepisami u.p.d.o.p.    
474 Analiza przepisów CFC w tym zakresie bazuje na interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 

dnia 02.12.2015 r., IBPB-1-2/4510-460/15/BG, IBPB-1-2/4510-461/15/BG, IBPB-1-2/4510-462/15/BG, IBPB-1-

2/4510-463/15/BG, IBPB-1-2/4510-464/15/BG, IBPB-1-2/4510-465/15/BG, IBPB-1-2/4510-466/15/BG, IBPB-1-

2/4510-467/15/BG, IBPB-1-2/4510-468/15/BG, IBPB-1-2/4510-470/15/BG, IBPB-1-2/4510-471/15/BG oraz z dnia 

18.10.2016 r., IBPB-1-2/4510-695/16-4/BG, IBPB-1-2/4510-695/16-5/BG i IBPB-1-2/4510-695/16-7/BG, 

https://sip.mf.gov.pl/ (dostęp: 30.01.2021). 
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należy przeprowadzić stosownie do przepisów o CFC, co pozwala na zapoznanie się ze skalą 

obowiązków podatkowych towarzyszących stosowaniu tych przepisów oraz złożonością tej 

tematyki. Omawiane rozstrzygnięcia organów podatkowych wskazują również na ile aktualny 

pozostaje temat interpretacji przychodów z udziału w zyskach osób prawnych w świetle przepisów 

o CFC475 i jakie zagadnienia stanowią clou wątpliwości podatników.  

Kluczowe dane mające wpływ na przedmiot analizy zagadnienia z perspektywy przyjętych 

ram badawczych, dotyczą rezydencji podatkowej spółek uczestniczących w omawianych 

zdarzeniach restrukturyzacyjnych właściwej dla państw położonych poza obszarem UE i EOG, 

czyli na terytorium tzw. państw trzecich, które zarazem nie spełniają ministerialnej definicji krajów 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, tj. tzw. rajów podatkowych.  

Na tle wykładni przepisów o CFC, jaka ukształtowała się w drodze wydanych interpretacji 

indywidualnych można wyprowadzić wniosek, że ocena skutków podatkowych czynności 

restrukturyzacyjnych, takich jak m.in. łączenie spółek kapitałowych, w kontekście przesłanek 

warunkujących status zagranicznych jednostek kontrolowanych, winna być przeprowadzona w 

odesłaniu do katalogu przychodów z zysków kapitałowych, do którego ustawa zalicza m.in. 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wskazany sposób wykładni przepisów o 

CFC dotyczy szeregu różnych czynności, zawartych w katalogu zysków kapitałowych, które mają 

za przedmiot przekształcenia spółek kapitałowych oraz zmiany w ich kapitale. Złożoność 

omawianych zagadnień w płaszczyźnie prawnohandlowej i podatkowej w pełni obrazuje 

interpretacja indywidualna wydana w odniesieniu do operacji wniesienia wkładu niepieniężnego 

w zamian za udziały spółki, której uczestnikami są podmioty będące rezydentami państw 

trzecich476.     

  Analiza okoliczności spraw przedstawionych w indywidualnych interpretacjach wydanych 

na tle zagadnienia czynności restrukturyzacyjnych i ukształtowanej w tym obszarze linii 

interpretacyjnej przepisów o CFC pozwala na identyfikację czynności składających się na 

procedurę postępowania w zakresie stosowania przepisów o CFC. Badanie zawężone zostało do 

operacji mających za przedmiot fuzje i podziały podmiotów będących rezydentami państw 

 
475 Zob. również interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25.01.2019 r.,  0114-

KDIP2-2.4010.585.2018.1.SJ, https://sip.mf.gov.pl (dostęp: 30.01.2021). 
476 Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25.10.2020 r., 0111-KDIB1-

2.4010.161.2020.1.MS, https://eureka.mf.gov.pl/ (dostęp: 30.04.2022). 

https://eureka.mf.gov.pl/
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trzecich, które nie spełniają definicji tzw. raju podatkowego, przy jednoczesnym zastrzeżeniu 

spełnienia przesłanki progu sprawowanej przez podatnika CFC (co najmniej 50%) kontroli nad 

zagranicznymi jednostkami biorącymi udział w restrukturyzacji. W analizowanym przykładzie 

przyjęto, że polski podatnik CFC posiada udziały (akcje) w kapitale obydwu podmiotów 

uczestniczących w operacji łączenia. Metodyka stosowania przepisów o CFC prezentowana jest w 

podziale na trzy etapy wyodrębnione z perspektywy chronologii realizowanych czynności, 

odpowiadających zarazem systematyce katalogu przesłanek warunkujących uznanie zagranicznej 

jednostki za zagraniczną jednostkę kontrolowaną.  

Etap pierwszy analizy obejmuje procedurę weryfikacji spełnienia przesłanki uzyskania przez 

zagraniczną jednostkę progu 33% przychodów pasywnych. 

Łączenie się spółek kapitałowych oraz ich podział w świetle przepisów u.p.d.o.p. stanowi 

zdarzenie gospodarcze skutkujące, w ogólnym ujęciu477, powstaniem przychodu podlegającego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, który ustawa identyfikuje po stronie 

spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w postaci ustalonej na dzień poprzedzający dzień 

łączenia wartości rynkowej majątku spółki przejmowanej lub dzielonej oraz po stronie wspólnika 

spółki przejmowanej lub dzielonej w postaci wartości emisyjnej udziałów (akcji) przyznanych mu 

przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Pierwszym krokiem inicjującym proces weryfikacji 

przesłanek dotyczących statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej jest kwalifikacja transakcji 

realizowanej pomiędzy spółkami będącymi jednostkami zagranicznymi w odniesieniu do 

przepisów polskiej ustawy. Koniecznym jest bowiem określenie, jakie cechy w świetle polskiego 

prawa ma planowana bądź zrealizowana operacja połączenia spółek, a następnie przypisanie jej 

cech właściwych lub utożsamiających ją z operacjami jakie są identyfikowane z perspektywy 

przepisów u.p.d.o.p. Eliminacja ryzyka podatkowego związanego z błędnym rozpoznaniem 

charakteru takiej transakcji i jej skutków podatkowych wymaga pozyskania przez podatnika 

interpretacji  podatkowej, która winna w takim wypadku oceniać skutki podatkowe, jakie mogą 

powstać po stronie trzech spółek uczestniczących w połączeniu, co ostatecznie przełoży się na 

ustalenie skutków podatkowych po stronie podatnika CFC. Stany faktyczne badanych interpretacji 

indywidulanych pokazują złożoność procesu jakim jest przełożenie poszczególnych elementów 

 
477 Przepisy u.p.d.o.p. wprowadzają ograniczenia w stosowaniu ogólnej zasady opodatkowania przychodów z 

operacji łączenia i podziałów spółek kapitałowych wyrażonej w art. 12 ust. 1 wynikające z unijnej zasady neutralność 

fuzji i podziałów.  
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transakcji o charakterze restrukturyzacyjnym przeprowadzonej na podstawie prawa 

obowiązującego w państwie trzecim na odpowiadające im zdarzenia rozpoznawane przez przepisy 

u.p.d.o.p. Stopień zaawansowania takich czynności nawarstwia się, gdy przedmiotem transakcji 

jest zespół składników, które w świetle przepisów u.p.d.o.p. mogą kwalifikować się na definicję 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przykładem takiego zdarzenia jest podział przez 

wydzielenie, którego skutki podatkowe zależą od oceny wydzielanego ze spółki majątku w świetle 

ustawowej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wymaga podkreślenia, że pojęcie 

„zorganizowanej części przedsiębiorstwa” ukształtowane zostało w ramach przyjętej przez 

przepisy u.p.d.o.p. specyfiki opodatkowania przejmowanych przedsiębiorstw (lub ich 

wydzielonych części), a zatem nie jest rozwiązaniem obligatoryjnie rozpoznawalnym w świetle 

przepisów obcych jurysdykcji podatkowych478. Wywieźć stąd zatem należy, iż tożsama operacja 

wydzielenia majątku w drodze podziału spółki może wywoływać odmienne skutki podatkowe na 

podstawie przepisów krajowych od tych, jakie przewidują przepisy podatkowe innych państw.  

Rozpoznanie transakcji zagranicznej zgodnie z przepisami u.p.d.o.p. stanowi warunek sine 

qua non ustalenia skutków podatkowych ciążących po stronie polskiego podatnika. Ten pierwszy 

etap uruchamia proces związany z określeniem charakteru zidentyfikowanych przychodów jako 

przychodów pasywnych. Jednocześnie nadmienić należy, iż jest to najbardziej kosztowna faza 

procesu weryfikacyjnego obciążająca polskiego podatnika, która obejmuje koszty doradztwa 

prawnego oraz stricte podatkowego wykonywanego jednocześnie przez kancelarie prawne polskie 

i działające w państwie lub kilku państwach właściwych dla rezydencji restrukturyzowanych 

spółek zagranicznych.  

Połączenie spółek z perspektywy stosowania przepisów o CFC, zgodnie ze stanowiskiem 

prezentowanym w interpretacjach indywidualnych, skutkuje zakwalifikowaniem tej transakcji do 

grupy przychodów pasywnych, co obliguje polskiego podatnika do ustalenia czy wielkość tego 

przychodu, powstałego zarówno po stronie spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, jak i po 

stronie wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej przekracza ustawowy próg 33% przychodów 

pasywnych. Procedura weryfikacji progu przychodów pasywnych toczy się dwutorowo, w 

odniesieniu do przychodu spółki przejmującej lub nowo zawiązanej i przychodu wspólnika spółki 

 
478 Zob. Opis procedury kwalifikacyjnej transakcji mającej za przedmiot wydzielenie składników majątkowych ze 

spółki i przeniesienie ich na inną spółkę w zamian za wydane udziały przeprowadzonej zgodnie z przepisami prawa 

kanadyjskiego – ww. interpretacja indywidualna 0111-KDIB1-2.4010.161.2020.1.MS. 
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przejmowanej lub dzielonej. W świetle interpretacji organów podatkowych oraz broszury MF 

wyjaśniającej sposób ustalania przychodów dla celów CFC479 przychody te winny być 

identyfikowane i ustalane zgodnie z przepisami polskiej ustawy, a zatem, w omawianym 

przykładzie, z przepisami u.p.d.o.p. W praktyce oznacza to, iż nawet jeśli dane źródło przychodów 

nie jest rozpoznawane do celów podatkowych danej jednostki zagranicznej według jej lokalnego 

prawa podatkowego, to taka transakcja musi zostać ujawniona i wyceniona według przepisów 

u.p.d.o.p. do celów ustalenia wielkości przychodów pasywnych. Przykładem takich transakcji są 

te, które realizowane są między podmiotami powiązanymi. Jurysdykcje podatkowe państw 

przewidują różnorodne podejście do zagadnienia wyceny transakcji zawieranych przez podmioty 

powiązane. Często spotykanym podejściem jest pominięcie do celów podatkowych operacji 

dokonywanych pomiędzy podmiotami spełniającymi określone kategorie i progi zachodzących 

między nimi powiązań480.  

W myśl zaimplementowanej do polskiego porządku prawnego zasady neutralności 

podatkowej fuzji i podziałów, przychody z obydwu źródeł podlegają wyłączeniu z opodatkowania 

w zakresie i na zasadach wynikających z przepisów szczególnych, pod warunkiem, że spółki 

uczestniczące w tej operacji są rezydentami państw z obszaru UE i EOG481. Dokonana przez 

organy podatkowe wykładnia przepisów u.p.d.o.p., gwarantujących neutralność połączeń w całej 

UE i w obszarze EOG, zaważyła na sposobie rozpoznania przychodów z działań 

restrukturyzacyjnych w kontekście stosowania przepisów o CFC. W ocenie organów 

podatkowych, miejsce rezydencji podatkowej spółek uczestniczących w procesie restrukturyzacji 

determinuje sposób oceny skutków podatkowych dla podatnika CFC. W istocie rzeczy, sposób 

interpretacji przepisów u.p.d.o.p. wskazany w omawianych interpretacjach indywidualnych 

pozbawia rezydentów państw trzecich uprawnienia do wyłączenia z opodatkowania przychodów, 

 
479 Broszura MF „Zasady opodatkowania dochodów …” (dostęp: 15.01.2021).   
480 Zob. regulacje dotyczące podmiotów podlegających wspólnemu rozliczeniu podatkowemu jako jeden podatnik, 

np. przepisy podatkowe Hiszpanii, Ley 27/2014, ley del impuesto sobre sociedades, BOE nr 288 z 28.11.2014 r., 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328 (dostęp: 30.01.2021), a także przepisy obowiązujące w 

USA, Internal Revenue Code, 26 U.S. Code § 1501. Privilege to file consolidated returns,  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/1501; Australii, Income Tax Assessment Act 1997 (dostęp: 30.01.2021), 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00007 (dostęp: 30.01.2021).    
481 Zgodnie z art. 12 ust. 15 u.p.d.o.p. przepisy wyłączające z opodatkowania przychody pochodzące z działań 

restrukturyzacyjnych oraz transakcji wniesienia aportu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa do innej 

spółki w zamian za jej udziały mają zastosowanie wyłącznie w relacji między spółkami będącymi podatnikami 

polskimi lub między podatnikami polskimi a spółkami podlegającymi opodatkowaniu w państwie UE i EOG.  

https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00007
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które powstały w związku z przeprowadzanym połączeniem spółek. Oznacza to, że są one 

uwzględniane w rachunku przychodów ze źródeł pasywnych w odniesieniu do każdej z tych spółek 

pod kątem statusu CFC. Uzasadnieniem stanowiska organu jest literalne brzmienie przepisów 

u.p.d.o.p. niwelujące neutralność podatkową, w tym przypadku fuzji i podziałów 

przeprowadzanych między rezydentami państw spoza obszaru UE i EOG, co de facto sprzeciwia 

się leżącej u podstaw stosowania przepisów o CFC i wyrażanej w tychże interpretacjach 

indywidualnych zasadzie opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych zgodnie z 

przepisami krajowymi. Innymi słowy, pomimo wynikającego z treści przepisów o CFC nakazu 

rozpoznania przychodów zagranicznej jednostki pochodzących ze źródeł pasywnych według reguł 

określonych przepisami u.p.d.o.p. w przypadku operacji fuzji i podziałów, organy podatkowe nie 

uznają za prawidłowe rozpoznanie tychże przychodów w taki sposób, jaki obowiązywałby 

rezydentów polskich. Mówiąc ściślej, organy kwestionują zastosowanie przepisów u.p.d.o.p. 

statuujących neutralność podatkową fuzji i podziałów spółek z państw trzecich, pomimo iż zgodnie 

z przepisami o CFC przepisy te winny być interpretowane w taki sposób jakby uczestnikami 

restrukturyzacji były spółki krajowe. Co więcej, ukształtowana w tej materii wykładnia przepisów 

o CFC wskazuje na brak konsekwencji organów podatkowych, czego przejawem jest traktowanie 

operacji przeprowadzonych według przepisów prawa obcego, które nie spełniają definicji fuzji i 

podziałów w rozumieniu przepisów k.s.h., jako operacje właściwe prawu krajowemu i w 

konsekwencji identyfikowalne w świetle przepisów u.p.d.o.p.        

Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych mających miejsce w działalności zagranicznej jednostki 

stosownie do przepisów u.p.d.o.p. stanowi fundament, na którym spoczywa konstrukcja przepisów 

o CFC. Procedurę pierwszego etapu kończy ustalenie wartości przychodów pasywnych, która w 

razie przekroczenia ustawowego progu 33% całości przychodów zagranicznej jednostki 

osiągniętych w roku podatkowym, uruchomi procedurę weryfikacji trzeciej przesłanki odnoszącej 

się do różnicy w poziomach opodatkowania tej jednostki. Przechodząc do kazusu fuzji i podziałów, 

ustalenie progu 33% wymaga określenia wartości wszystkich przychodów osiągniętych w danym 

roku podatkowym, odrębnie przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną oraz przez wspólnika 

spółki przejmowanej lub dzielonej, a następnie ustalenia wielkości przychodów pasywnych każdej 

ze spółek w proporcji do całości tak ustalonych przychodów. Pomimo braku na tym etapie 

formalnego nakazu prowadzenia przez podatnika CFC ewidencji zdarzeń gospodarczych 

podległych mu jednostek zagranicznych, to jednak ze względów praktycznych rejestrowanie 
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zdarzeń gospodarczych niosących ryzyko zapłaty podatku CFC staje się koniecznością. 

Szacowanie ryzyka przekroczenia progu 33% przychodów pasywnych wymaga bieżącej kontroli 

działalności gospodarczej zagranicznych jednostek, w tym monitoringu wszystkich operacji o 

charakterze pasywnym będących zarówno w fazie planowania, jak i faktycznej realizacji, co w 

praktyce jest możliwe poprzez ujmowanie w wyodrębnionych do tych celów ewidencjach zdarzeń 

gospodarczych mogących mieć wpływ na ewentualny przyszły obowiązek w zakresie rozliczenia 

podatku CFC482.  

Warto zauważyć, że weryfikacja progu przychodów pasywnych odnosi się w takim samym 

zakresie do zagranicznych jednostek prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, jak i 

tych których wyłącznym celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej. Przejawem negatywnej 

strony polskich przepisów o CFC, widocznej już na tym etapie ich realizacji, jest ograniczanie 

rozwoju przedsiębiorcy, którego decyzje gospodarcze warunkowane są wyłącznie ryzykiem 

zapłaty podatku.  

Etap drugi analizy obejmuje procedurę weryfikacji przesłanki różnicy w poziomach 

opodatkowania zagranicznej jednostki.  

Zgodnie z przepisami u.p.d.o.p. warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli faktycznie 

zapłacony podatek dochodowy przez zagraniczną jednostkę jest niższy o co najmniej 25% od 

podatku dochodowego od osób prawnych, który byłby od niej należny, gdyby jednostka ta była 

podatnikiem polskim483. Weryfikacja tej przesłanki w odesłaniu do operacji restrukturyzacyjnych, 

sprowadza się do pełnego rozliczenia działalności zagranicznych jednostek uczestniczących w 

procesie łączenia lub podziału na zasadach obowiązujących polskich podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych. W świetle interpretacji organów podatkowych, podatnik polski 

powinien ustalić wielkość przychodów i kosztów dotyczących działalności obydwu spółek 

dokonując identyfikacji wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z prawem polskim i stosując 

zasady opodatkowania przewidziane w u.p.d.o.p. W praktycznym ujęciu ten etap procedury 

weryfikacyjnej wymaga zapewnienia stałego przepływu informacji niezbędnych do ustalenia 

dochodu i wyliczenia kwoty podatku dochodowego od osób prawnych z działalności prowadzonej 

 
482 W praktyce takie ewidencje prowadzone są dla spółek, które uczestniczą w transakcjach niosących ryzyko 

zakwalifikowania ich do statusu CFC i ujmowane są na wyodrębnionych dla każdej z tych spółek kontach 

pozabilansowych.   
483 Art. 24a ust. 2 pkt 3 lit. c u.p.d.o.p. 
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przez zagraniczne jednostki uczestniczące w restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę różnice 

wynikające z zasad opodatkowania przyjętych w przepisach obcych jurysdykcji podatkowych, 

zakresem wymaganych informacji należy objąć dokumenty i ewidencje będące podstawą 

rozliczenia podatku zadeklarowanego i faktycznie zapłaconego przez zagraniczne jednostki oraz 

te, które pozwolą na rozliczenie podatku dochodowego tych jednostek w sposób zgodny z 

przepisami u.p.d.o.p. Wprawdzie ostateczne rozliczenie podatku CFC nastąpi dopiero po 

zakończeniu roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej i tylko w razie pozytywnego 

testu weryfikacji trzeciej przesłanki, to jednak, jak wskazano w opisie realizacji etapu I, wstępne 

rozliczenie tego podatku spoczywać będzie na polskim podatniku CFC na bieżąco za każdy okres 

sprawozdawczy danego roku podatkowego. Przy ustalaniu wielkości podstawy opodatkowania 

zagranicznych jednostek kontrolowanych nie uwzględnia się przewidzianych przepisami u.p.d.o.p. 

wyłączeń z katalogu przychodów podatkowych osiąganych z operacji fuzji i podziałów. W świetle 

aktualnej linii interpretacyjnej, zwolnienia z opodatkowania przychodów pochodzących z 

czynności restrukturyzacyjnych, zgodnie z literalnym brzmieniem tych przepisów, mają 

zastosowanie wyłącznie do podmiotów będących rezydentami podatkowymi państw 

członkowskich UE i EOG484. 

Etap trzeci analizy obejmuje rozliczenie podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych.  

Zakończenie procedury weryfikacyjnej potwierdzającej spełnienie przez zagraniczną 

jednostkę trzech ustawowych przesłanek klasyfikujących ją do statusu CFC, implikuje po stronie 

polskiego podatnika obowiązek rozliczenia i zapłaty podatku od dochodu osiągniętego przez 

zagraniczną jednostkę. Sposób rozliczenia podatku od dochodów zagranicznej jednostki 

kontrolowanej w zasadzie pokrywa się ze sposobem wyliczenia podatku w ramach weryfikacji 

spełnienia przesłanki różnicy w poziomach opodatkowania zagranicznej jednostki485. Obydwie 

procedury przeprowadza się stosownie do zasad ogólnych określonych przepisami u.p.d.o.p. z 

 
484 Wykładnię przepisów o CFC, w świetle której restrukturyzacje spółek zagranicznych nie korzystają ze 

zwolnienia z opodatkowania, które przysługuje restrukturyzacjom spółek w świetle zasad ogólnych regulowanych 

przepisami u.p.d.o.p. prezentuje treść interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18.10.2016 r., 

IBPB-1-2/4510-695/16-5/BG i IBPB-1-2/4510-695/16-7/BG, https://sip.mf.gov.p (dostęp: 30.01.2021). 
485 Zob. art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c i art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p., które odnoszą się do obowiązku i sposobu ustalenia 

dochodu zagranicznej jednostki na etapie weryfikacji jej statusu i już na potrzeby rozliczenia podatku od zagranicznej 

jednostki kontrolowanej.  
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zastrzeżeniem zasad szczególnych modyfikujących sposób ustalenia podstawy opodatkowania w 

podatku CFC486. W drodze lex specialis wyeliminowane zostało uprawnienie do pomniejszenia 

dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej o wysokość strat poniesionych w latach 

ubiegłych487, co skutkuje zwiększeniem podstawy opodatkowania zagranicznych jednostek 

kontrolowanych podatkiem CFC. Prawo do odliczenia straty podatkowej adresowane jest do 

wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, a odstępstwa od zakresu 

stosowania tego uprawnienia w obszarze przepisów u.p.d.o.p. wynikają jedynie ze specyfiki 

rozliczeń dotyczących określonych kategorii działalności lub transakcji, a także ze specyfiki 

rozliczeń w ramach podatkowych grup kapitałowych488. Niewątpliwie ograniczenie prawa do 

odliczenia straty wobec podatników CFC podyktowane jest restrykcyjnym podejściem 

ustawodawcy do działalności prowadzonej przez podatników poza obszarem UE i EOG. 

Modyfikacja ogólnej zasady rozliczenia dochodu stanowi także odstępstwo od wskazań 

Dyrektywy ATA oraz wytycznych OECD489 w przedmiocie prawa do odliczenia strat 

podatkowych poniesionych w latach poprzedzających rok podatkowy podlegający rozliczeniu.                            

 

2.3 Wnioski de lege lata dotyczące pojęcia przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych jako kategorii przychodów pasywnych 

 

2.3.1 Neutralność podatkowa fuzji i podziałów  

Interpretacja przepisów o CFC dokonana przez organy podatkowe w odniesieniu do 

restrukturyzacji zagranicznych jednostek posiadających rezydencję podatkową poza obszarem UE 

i EOG, wydaje się nie być w pełni uzasadniona. Argumentacja organów podatkowych opiera się 

na literalnym brzmieniu przepisów u.p.d.o.p., które formułują zasadę neutralności podatkowej 

działań o charakterze restrukturyzacyjnym tylko w odniesieniu do podmiotów będących 

rezydentami obszaru UE i EOG.  

 
486 Zob. przepisy art. 24a ust. 4 oraz ust. 11 i ust. 12 u.p.d.o.p., które uszczegóławiają sposób rozliczenia podatku 

CFC poprzez wprowadzenie mechanizmu unikania podwójnego opodatkowania pozwalającego na odliczenie podatku 

CFC zapłaconego przez inną zagraniczną jednostkę kontrolowaną.  
487 Zakaz odliczenia straty normuje art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p. 
488 Zasada ogólna wyrażona w art. 7 u.p.d.o.p. 
489 Artykuł 8 ust. 1 Dyrektywy ATA oraz BEPS Action 3: Strengthenning rules CFC, Chapter 6: Rules for 

computing income. 
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Wyjaśniając sens i cel wspomnianej zasady, ukształtowanej na wzór rozwiązań unijnych490, 

podkreślić należy, że oczekiwanym ze strony organów UE rezultatem była eliminacja przeszkód 

podatkowych utrudniających a niekiedy blokujących proces transgranicznej reorganizacji spółek 

w obszarze unijnym, odczuwalnych zarówno w odniesieniu do skutków w wymiarze lokalnym 

(reorganizacje spółek mających siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego), jak 

i międzynarodowym (reorganizacje spółek mających siedzibę na terytorium różnych państw 

członkowskich)491. Stąd efektem towarzyszącym implementacji postanowień Dyrektywy, było 

ukształtowanie przez państwa członkowskie ich wewnętrznych regulacji w zakresie skutków 

podatkowych działań restrukturyzacyjnych na wzór rozwiązań unijnych492. Dyrektywa o 

łączeniach i podziałach jako jeden z jej motywów podkreśla znaczenie neutralności podatkowej 

operacji restrukturyzacyjnych dla zabezpieczenia konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych na 

arenie międzynarodowej493. Chodzi tutaj o zrównanie warunków restrukturyzacji mających 

miejsce między przedsiębiorstwami z tego samego kraju z tymi, które odbywają się między 

przedsiębiorcami z różnych państw członkowskich494. Postanowienia Dyrektywy zapewniają 

również środki i narzędzia mające na celu zapobieganie nadużyciom przywilejów wynikających z 

dyrektywy. Przewiduje ona możliwość odmowy przez państwa członkowskie zastosowania 

postanowień dyrektywy, jeżeli dane operacje restrukturyzacyjne są przeprowadzane w celu 

uchylenia się od podatku, względnie unikania płacenia podatku495. Tego typu rozwiązania 

przewidują także przepisy u.p.d.o.p. Podkreślić należy, że w świetle postanowień tej Dyrektywy, 

upatrywane w tym obszarze nadużycia podatkowe dotyczą w szczególności przypadku 

wykorzystania do celów restrukturyzacyjnych spółek osobowych uznawanych jako 

transparentnych podatkowo, a także rozpoznania spółki przejmującej w innym państwie jako 

 
490 Dyrektywa dotycząca opodatkowania fuzji, podziałów i przekształceń spółek dotyczy ściśle fuzji i podziałów o 

charakterze transgranicznych, pomimo tego państwa członkowskie rozszerzyły zakres jej stosowania również do 

przypadków uregulowanych ich prawem wewnętrznym.  
491 W. Varga, op. cit. 
492 R. Zyskowska, Granice neutralności podatkowej połączeń spółek kapitałowych na przykładzie połączenia 

odwrotnego [w:] Opodatkowanie spółek. Wybrane problemy prawne, red. P. Szczęśniak, T. Woźniak, Łódź 2022, s. 

53.  
493 Ibidem, Preambuła Dyrektywy. 
494 Artykuł 5 Dyrektywy dotyczącej opodatkowania fuzji, podziałów i przekształceń spółek. 
495 W. Varga, op. cit., Preambuła Dyrektywy.  
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zakładu, co w obydwu przypadkach daje możliwość do skorzystania z daleko idących preferencji 

podatkowych496. 

Reasumując należy podkreślić, iż zasada neutralności podatkowej w odniesieniu do 

czynności restrukturyzacyjnych ma na celu wyłącznie ochronę takich operacji przed 

nieuzasadnioną kumulacją obciążeń podatkowych powstających, w pierwszej kolejności, na etapie 

samej restrukturyzacji, a następnie na etapie sprzedaży składników majątkowych lub udziałów 

(akcji), nabytych uprzednio w drodze działań restrukturyzacyjnych497. Okoliczności sprzyjające 

potencjalnym nadużyciom podatkowym mogą się bowiem aktywować wyłącznie w ramach dwóch 

różnych jurysdykcji podatkowych w związku z odmiennym sposobem opodatkowania takich 

operacji i stosowaniem przez jedną z tych jurysdykcji preferencji podatkowych wobec takich 

zdarzeń.  

Poczynione w tym temacie spostrzeżenia prezentują kontrowersyjne podejście organów 

podatkowych do zakresu stosowania przepisów u.p.d.o.p. dotyczących neutralności podatkowej 

lokalnych i unijnych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do przepisów o CFC. 

Stanowisko organów podatkowych sprowadza się do konkluzji, wynikającej z literalnego 

odczytania normy prawnej, ograniczającej możliwość zastosowania zasady neutralności 

podatkowej połączeń tylko do operacji, których uczestnikami są przedsiębiorcy z obszaru UE i 

EOG. Dokonana przez organy podatkowe wykładnia językowa przepisów warunkujących ową 

neutralność podatkową dokonana została z pominięciem kilku istotnych czynników wynikających 

ze specyfiki analizowanych zdarzeń restrukturyzacyjnych.  

  W pierwszej kolejności należy wskazać, iż u podstaw stosowania przepisów o CFC leży 

wyrażony explicite w treści tych regulacji nakaz ustalania przychodów oraz kosztów podatkowych 

zagranicznych jednostek kontrolowanych na podstawie przepisów u.p.d.o.p., czyli zasad ogólnych 

obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób prawnych.  Unormowania, które 

ustawodawca zarezerwował wyłącznie dla potrzeb ustalenia dochodu, a następnie podatku od 

zagranicznej jednostki kontrolowanej, znajdują swój wyraz w treści przepisów o charakterze lex 

specialis. Na tle przyjętego rozwiązania legislacyjnego ujawnia się domniemanie traktowania 

zagranicznych jednostek jak podatników podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie 

 
496 Ibidem. 
497 M. Jamroży, Zarządzanie podatkami w procesie inkorporacji transgranicznej, „Ekonomia i Prawo” 2011, Tom 

VII, s. 202. 
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rozliczenia podatku CFC. Uzasadnienia tej tezy można upatrywać we wszystkich aspektach 

związanych ze stosowaniem przepisów o CFC, począwszy od etapu weryfikacji statusu 

zagranicznych jednostek, który implikuje konieczność rozpoznania zdarzeń gospodarczych 

typowych dla obcych jurysdykcji prawnych zgodnie z przepisami prawa polskiego, aż po 

ostateczne rozliczenie podatku CFC, w ramach którego cała działalność gospodarcza zagranicznej 

jednostki identyfikowana jest jak działalność polskiego podatnika.  

Nie bez znaczenia dla prawidłowego zinterpretowania badanych regulacji prawnych jest ich 

cel, który należy uwzględnić z perspektywy wspomnianej funkcji zabezpieczającej jednolitość 

skutków podatkowych restrukturyzacji w obszarze UE (aktualnie również w obszarze EOG) oraz 

z punktu widzenia przesłanek wdrożenia przepisów o CFC, które służyć miały eliminacji działań 

stanowiących erozję podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych.  

Należy uznać za uzasadnioną argumentację przedstawioną przez polskich podatników 

przemawiającą za stosowaniem przepisów dotyczących neutralności fuzji i podziałów wobec 

spółek zagranicznych w taki sposób, jakby uczestnikami tych operacji były spółki krajowe. Na 

słuszność stanowiska podatników wskazuje domniemany ex lege status zagranicznych jednostek 

kontrolowanych jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Wprawdzie 

obowiązek rozliczenia podatku CFC oraz obowiązki ewidencyjne spoczywają na podatniku 

podatku CFC, to jednak sytuację prawnopodatkową zagranicznej jednostki kontrolowanej w 

świetle przepisów u.p.d.o.p. wyznacza fakt, iż podatek CFC płacony jest od dochodów z 

działalności tej jednostki, które zgodnie z ideą działania przepisów o CFC stanowiłyby dochód 

polskiego podatnika, gdyby nie zostały sztucznie przekierowane do jurysdykcji zagranicznej 

jednostki. W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż to wolą ustawodawcy nałożony został 

obowiązek opodatkowania dochodów CFC w taki sposób jakby to były dochody polskie498. Do 

takiego wniosku prowadzi konstrukcja przepisów o CFC, która wymusza umiejscowienie 

działalności gospodarczej zagranicznej jednostki w prawnopodatkowych ramach określonych dla 

działalności gospodarczej podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Nie sposób wobec 

takich uwarunkowań prawnych odrzucić argumentację podatników, że skutki podatkowe operacji 

połączenia dwóch spółek podlegających opodatkowaniu w państwie trzecim, winny być oceniane 

w taki sposób, jakby operacja połączenia miała miejsce między podatnikami polskimi. 

 
498 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit., s. 1178. 
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Dodatkowym argumentem w sprawie jest również to, iż spółki uczestniczące w restrukturyzacji, 

zgodnie z przedstawionymi okolicznościami spraw, są rezydentami podatkowymi tego samego 

kraju, co oznacza, że operacja ta nie spełnia definicji połączenia transgranicznego, które 

potencjalnie mogłoby zmierzać do uniknięcia opodatkowania. Co więcej, uczestnikiem tej 

transakcji nie jest rezydent polski, który w tych okolicznościach faktycznych i prawnych byłby 

jedynym podmiotem obarczonym ryzykiem podatkowym w świetle przepisów krajowych. 

Zgodnie z ugruntowaną w orzecznictwie i doktrynie prawa podatkowego preferencją 

wykładni językowej przepisów prawa podatkowego499, bezdyskusyjne wydaje się w tym temacie 

odniesienie do literalnego brzmienia omawianych przepisów, który jako argument w sprawie 

czynią organy podatkowe. Pomimo tego trudne do zaakceptowania są wyniki wykładni językowej, 

jeśli prowadzą one do wniosków wypaczających cel wprowadzanych przepisów, jak i też wolę 

samego ustawodawcy. Potwierdzenie zgodności wyników wykładni językowej w świetle dyrektyw 

wykładni systemowej i funkcjonalnej, w sytuacji, kiedy literalne brzmienie przepisów prowadzi do 

niedających się usunąć wątpliwości, jest nie tyle uprawnieniem co nakazem płynącym z 

powszechnie uznanych i stosowanych w prawie podatkowym dyrektyw interpretacyjnych500.  

Abstrahując od samego sposobu interpretacji przepisów u.p.d.o.p. zauważyć należy, iż na tle 

analizowanego przypadku ujawnia się wada mająca źródło zarówno w wykładni tych przepisów 

dokonanej przez organy podatkowe, ale przede wszystkim wada leżąca u podstaw konstrukcji 

przepisów o CFC, której przejawem jest m.in. brak konsekwencji ustawodawcy w formułowaniu 

tych przepisów czy to na zasadzie lex specialis czy też na zasadach ogólnych właściwych dla 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Wykładnia prawa nie może zastępować ani 

też w żadnej mierze uzupełniać procesu tworzenia prawa, albowiem z samej istotny procesu 

wykładni wynika, że nie może ona zmierzać do modyfikacji czy tworzenia nowych norm prawa501.    

         

 
499 Zob. uchwałę NSA z dnia 04.06.2001 r., FPK 5/01, poz. 160, a także wyrok NSA z dnia 26.09.2001 r., I SA/Gd 

395/99, https://sip.lex.pl (dostęp: 30.01.2021). 
500 A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009, 

s. 82-83. 
501 Teza Trybunału Konstytucyjnego zawarta w postanowieniu TK z dnia 26 marca 1996 r., W 12/95, którą 

przywołuje WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 11.01.2011 r., IV SA/Gl 467/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 

30.01.2021). 

https://sip.lex.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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2.3.2 Definicja przychodów z udziału w zyskach osób prawnych 

Kategoria przychodów z udziału w zyskach osób prawnych502 w jej aktualnym brzmieniu 

uregulowana została przepisami u.p.do.p. z początkiem 2018 r. Stanowi ona jedną z wielu kategorii 

przychodów zakwalifikowanych przez ustawodawcę do katalogu przychodów z zysków 

kapitałowych i wyodrębnionych w ustawie z uwagi na specyfikę ich opodatkowania. Wczytując 

się w uzasadnienie MF503 do projektu ustawy nowelizującej mającej m.in. za przedmiot tę kategorię 

przychodów504, można stwierdzić, że uchwalenie nowej formuły przychodów pochodzących z 

zysków kapitałowych podyktowane było potrzebą ograniczenia agresywnej optymalizacji. 

Podstawę takiego założenia MF upatrywał w działaniach podatników określonych przez autora 

nowelizacji jako mechanizm "kreowania straty w operacjach gospodarczych dokonywanych z 

użyciem posiadanego majątku i obniżanie o wysokość takiej straty dochodów wygenerowanych w 

następstwie prowadzenia podstawowej działalności (działalności operacyjnej)"505. Intencją MF 

było zatem wydzielenie dwóch odrębnych kategorii przychodów, tj. takich, które mają swoje 

źródło w działalności operacyjnej od tych, które osiągane są ze źródeł o charakterze kapitałowym, 

celem uniemożliwienia podatnikom rozliczania strat, które w ocenie MF zostały sztucznie 

wygenerowane na działalności kapitałowej. Pojęcie zysków kapitałowych funkcjonowało już w 

stanie prawnym poprzedzającym wspomnianą nowelizację u.p.d.o.p., która wprowadziła istotne 

zmiany w zakresie kategorii przychodów sklasyfikowanych jako zyski kapitałowe506.  

Poszukiwanie elementów zbieżnych w definicjach stosowanych przez obce jurysdykcje 

podatkowe wydaje się bezcelowe, albowiem ze względu na brak spójności w międzynarodowym 

podejściu do pojmowania zysków kapitałowych, kategoria ta ma dalece zindywidualizowany 

charakter507. W obszarze międzynarodowym pojęciem zysków kapitałowych posługuje się 

 
502 Katalog tych przychodów stanowi kategorię zysków kapitałowych określonych w art. 7b ust. 1 u.p.d.o.p.  
503 Por. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, druk sejmowy nr 1878, s. 10. 
504

 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175 ze zm.). 
505  K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit, s. 142. 
506 Zob. art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343). 
507 Na różnorodność formy tego zagadnienia stosowanej w ustawodawstwach innych państw wskazuje A. Torkkeli, 

Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative finish perspective, Helsinki 

2016, s. 30, upatrując  przyczyny tego w różnorodności systemów podatkowych państw i sposobie definiowania pojęć 

podatkowych takich jak np. dochód, a także w braku pewności co do charakteru samego pojęcia zysków kapitałowych, 

http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrvgyytq
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Modelowa Konwencja OECD, która obejmuje tym zakresem dochody ze zbycia określonych 

składników majątku (nieruchomości, majątku przedsiębiorstwa, udziałów czy akcji)508. Samo 

pojęcie dochodów mających źródło w dochodach o charakterze pasywnym, jakim posługują się 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowiące ad finem odwzorowanie zapisów 

Modelowej Konwencji, odnosi się do takich kategorii jak: dywidendy, odsetki i należności 

licencyjne509. Porównując zakres powyższych definicji z katalogiem zysków kapitałowych 

określonym w art. 7b ust. 1 u.p.d.o.p. można jedynie stwierdzić, że katalog ten został ukształtowany 

znacznie szerzej, co w świetle przywołanego uzasadnienia projektu ustawy, miało na celu 

ograniczenie działań optymalizacyjnych podatników.  

Powyższa teza uzasadniałaby zatem włączenie do katalogu przychodów pasywnych, 

utworzonego na potrzeby weryfikacji statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej, kategorii 

przychodów osiąganych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przychody pasywne bowiem 

uznawane są w obszarze podatkowym za kategorię przychodów niematerialnych, które cechuje 

łatwość przemieszczenia źródła mająca związek z brakiem konieczności zaangażowania własnej 

pracy i fizycznych nakładów niezbędnych do ich osiągnięcia510. Z tych względów przychody 

pasywne postrzegane są jako źródło działań optymalizacyjnych podatników, na co wskazują 

wnioski wypracowane przez OECD oraz rezultaty prac podejmowanych w obszarze UE w ramach 

polityki wymierzonej przeciwko nadużyciom podatkowym511.  Istotą działań podjętych na arenie 

międzynarodowej w kierunku eliminacji mechanizmu CFC były bowiem nasilające się praktyki 

transferowania do państw o niskim progu opodatkowania tzw. mobilnych aktywów512 

stanowiących źródło przychodów o charakterze pasywnym, czyli zasadniczo takich, które 

koncentrują się na aktywach finansowych oraz dobrach niematerialnych, mających z istoty 

charakter nierzeczywisty. Nie sposób zaprzeczyć, iż do kategorii przychodów powstających ze 

 
https://helda.helsinki.fi/dhanken/bitstream/handle/10138/163472/296_978-952-232-301-9.pdf?sequence 

=1&isAllowed=y (dostęp: 20.01.2021). 
508 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit, s. 143.   
509 Zob. Artykuły 10-12 Modelowej Konwencji, opublikowanej na stronie OECD w wersji obowiązującej od 

21.11.2017 r., https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-

version-2017_mtc_cond-2017-en (dostęp: 25.01.2021). 
510 A. Haufler A., M. Mardan, D. Schindler, op. cit., s. 2. 
511 Zob. Wytyczne zawarte w Raporcie BEPS i postanowienia Dyrektywy ATA pozostawiają państwom 

członkowskim wybór metody opodatkowania dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, z której jedną jest 

zastosowanie katalogu przychodów pasywnych jako kryterium decydującego o opodatkowaniu dochodów 

zagranicznej spółki kontrolowanej, do grona których zaliczają się m.in. dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne. 
512 Uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej przepisy o CFC, druk sejmowy nr 2330.  

https://helda.helsinki.fi/dhanken/bitstream/handle/10138/163472/296_978-952-232-301-9.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en
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źródła o charakterze pasywnym kwalifikują się m.in. przychody z udziału w zyskach osób 

prawnych, jak również trudno zaprzeczyć, iż tożsamy charakter wykazują czynności 

restrukturyzacyjne, w przypadku których przychód materializuje się przede wszystkim na 

wartościach, które dotyczą wyemitowanych udziałów (akcji) oraz otrzymanego majątku, czy to w 

ramach połączenia spółek czy też podziału spółki. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, 

jednym z podstawowych skutków ekonomiczno-prawnych łączenia się spółek jest emisja udziałów 

lub akcji na rzecz ich udziałowców lub akcjonariuszy spółki przejmowanej lub spółek łączących 

się w zamian za majątek jaki otrzymuje spółka przejmowana lub nowo zawiązana513.     

Wątpliwości jakie nasuwają się w ramach analizy katalogu przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych dotyczą faktycznej definicji tego pojęcia i sposobu jego interpretacji na 

potrzeby stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p. Powyższe zagadnienie zasługuje na uwagę 

z kilku względów. Po pierwsze, kategoria przychodów z udziału w zyskach osób prawnych stanowi 

duży obszar tematyczny, obejmujący, w ogólnym ujęciu, wszelkie operacje handlowe skutkujące 

powstaniem przychodów wynikających z tytułu posiadania udziałów w spółce będącej osobą 

prawną514. Po drugie, obejmuje swoim zakresem czynności, którym prawo podatkowe nadaje 

szczególny walor widoczny z perspektywy skutków podatkowych. Chodzi tutaj o neutralność 

podatkową jaką gwarantuje ustawodawstwo unijne515 dla określonych czynności 

restrukturyzacyjnych, wśród których znajduje się łączenie, podział, podział przez wydzielenie, 

wnoszenie aktywów i wymiana udziałów spółek krajów członkowskich516. I po trzecie, z uwagi na 

dokonany przez ustawodawcę sposób unormowania pojęcia przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych umiejscowionych w katalogu przychodów o charakterze pasywnym skonstruowanym na 

potrzeby stosowania przepisów o CFC. Powyższe względy skłaniają do pogłębienia tematyki 

przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z perspektywy oceny statusu zagranicznej 

 
513 A. Helin, op. cit, s. 359.  
514 W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2020, komentarz do art. 7b rozdział 

II. 1. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych zawierającego definicję tego zagadnienia, https://sip.lex.pl/ 

(dostęp: 10.02.2021). Autor komentarza wskazuje zarazem na konieczność objęcia pojęciem „osoba prawna” użytego 

na potrzeby regulacji art. 7b u.p.d.o.p., poza spółkami kapitałowymi, również spółki komandytowo-akcyjne, które 

traktowane są na gruncie tej ustawy jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.  
515 Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 

mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (DUE 

L 345/8). 
516 A. Mariański, Ł. Porada, Wymiana udziałów sp. z o.o. w organizacji a nieuzyskanie przychodu przez wspólnika, 

„Monitor Podatkowy” 2020, nr 8, s. 1.  

https://sip.lex.pl/
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jednostki jako podmiotu kwalifikowanego ex lege do grupy podmiotów o podwyższonym ryzyku 

podatkowym w rozumieniu przepisów o CFC. Motywację ku temu stanowi postawiona na wstępie 

teza, że zastosowany przez ustawodawcę zabieg legislacyjny wypacza celowość i sens 

wprowadzenia przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych. Uzasadnienia tej 

tezy można upatrywać w różnych płaszczyznach badawczych, w tym w płaszczyźnie interpretacji 

pojęcia „przychodów z udziału w zyskach osób prawnych” jakiej należy dokonać w oparciu o 

utrwalone w doktrynie i orzecznictwie reguły wykładni prawa podatkowego517, a także w 

płaszczyźnie oceny zgodności tych regulacji z nakazem zachowania proporcji w doborze narzędzi 

prawnych służących opodatkowaniu.  

Przepisy o CFC stanowią regulacje odrębne od pozostałych przepisów ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Do takich wniosków prowadzi analiza przepisów o CFC w 

świetle dyrektyw wykładni językowej i funkcjonalnej. Oznacza to, że przepisy art. 24a u.p.d.o.p. 

stanowią lex specialis względem innych przepisów u.p.d.o.p., w tym również w odniesieniu do 

tych, które posługują się pojęciami o tożsamym brzmieniu, z wyjątkiem pojęć pełniących rolę 

definicji legalnych, których nie można pominąć w procesie interpretacji przepisów518. O 

odrębności wymienionych regulacji przesądzają te przepisy, które mają formę odstępstwa od 

ogólnych zasad dotyczących sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, 

a w niektórych przypadkach jedynie ich częściową modyfikację519. W istocie rzeczy, odmienność 

tych rozwiązań wynika z faktu dążenia ustawodawcy do obostrzenia zasad opodatkowania 

zagranicznych jednostek kontrolowanych i nadania im charakteru sankcyjnego, czego 

uzasadnieniem jest aktualna polityka państwa ukierunkowana na uszczelnianie systemu 

podatkowego. Podjęcia dyskusji wymaga natomiast sposób rozumienia pojęcia przychodów z 

udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do tych zdarzeń gospodarczych, które należy 

poddać weryfikacji z perspektywy katalogu przychodów pasywnych uregulowanych przepisami o 

 
517 Na temat stosowania procesu wykładni prawa zob. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018, s. 125-

127. 
518 A. Halasz, Definicje pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych, Wrocław 2019, 

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/108536 (dostęp: 02.12.2020). 
519 Zob. art. 24a ust. 1 wyłączający możliwość stosowania stawek innych niż podstawowa oraz ust.  4 w zakresie 

sposobu definiowania podstawy opodatkowania, a także ust. 6 w zakresie sposobu ustalania przychodu oraz zakazu 

możliwości odliczenia straty z lat ubiegłych, wyłączenia z całości uregulowań art. 24a odliczeń od dochodu oraz od 

podatku przewidzianych tą ustawą. 

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/108536
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CFC. Pomimo utrwalonego w tym temacie stanowiska organów podatkowych zbadanie tego 

obszaru wydaje się uzasadnione względami wykładni celowościowej.  

Zastosowane przez ustawodawcę rozwiązanie legislacyjne polegające na posłużeniu się w 

katalogu przychodów pasywnych pojęciem „przychodów z udziału w zyskach osób prawnych” nie 

wydaje się właściwe. Wniosek ten należy wywieść z konstrukcji art. 7b ust. 1 u.p.d.o.p. 

określającego źródła powstawania przychodów z zysków kapitałowych. Redakcja tego przepisu 

bazuje na enumeratywnym wyliczeniu ośmiu kategorii źródeł, do których zalicza m.in. przychody 

z udziału w zyskach osób prawnych stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału (art. 

7b ust. 1 pkt 1). W ramach tej kategorii przychodów ustawodawca wyszczególnia różnego rodzaju 

zdarzenia skutkujące powstaniem przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

wskazując jako jedne z nich przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub 

podziałów podmiotów, w tym: (i) przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 

3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej 

lub spółki, (ii) przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej i (iii) przychody spółki dzielonej. 

Literalne brzmienie przywołanych przepisów nakazuje sądzić, iż wolą ustawodawcy było uznanie 

czynności mających za przedmiot przekształcenia, łączenie i podział spółek za przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych. Wątpliwości powstają jednak na etapie lektury następujących 

kolejno kategorii przychodów z zysków kapitałowych, wprowadzonych do ustawy z dniem 1 

stycznia 2022 r. Jedną z nich jest kategoria przychodów określonych jako przychody uzyskane 

w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów520. Reasumując należy stwierdzić, 

iż w ramach katalogu zysków kapitałowych kategoria przychodów uzyskanych w następstwie 

przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów wymieniona została dwukrotnie, przy czym tylko 

w pierwszym przypadku przychody te zostały uznane za przychody z udziału w zyskach osób 

prawnych, albowiem druga pozycja pozostaje poza tym obszarem i w związku z tym stanowi 

odrębną kategorię pojęciową zysków kapitałowych. Systematyka katalogu zysków kapitałowych 

sugeruje, że łączenie i podział spółek mogą być kwalifikowane w dwojaki sposób, po pierwsze 

jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych i po drugie, jako inne niż wymienione, 

kategorie przychodów o charakterze zysków kapitałowych, nie będących przychodami z udziału 

w zyskach osób prawnych. Rezultatem zastosowanej techniki legislacyjnej jest stworzenie 

 
520 Zob. art. 7b ust. 1 pkt 1a u.p.d.o.p. 
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warunków do interpretacji przepisu art. 24a ust. 3 pkt. 3 lit. b u.p.d.o.p. w sposób pozwalający 

wywieźć odmienne nie dające się pogodzić wnioski. Z punktu widzenia sytuacji prawnej 

podatnika, sposób wykładni przepisów art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b w związku z art. 7b ust. 1 (pkt 1 

lub 1a) u.p.d.o.p. będzie mieć kluczowe znaczenie, albowiem decydować będzie o tym, czy 

czynności mające za przedmiot fuzje i podziały będą objęte mechanizmem stosowania przepisów 

o CFC, czy też nie.  

Mając na względzie ukształtowaną w tym temacie linię interpretacyjną organów 

podatkowych nie sposób wykluczyć, że wykładnia przepisów w ich aktualnym brzmieniu 

odzwierciedlać będzie dotychczasowe stanowisko w niniejszej sprawie. W stanie prawnym 

obowiązującym do końca 2021 r. organy podatkowe stały na stanowisku, że przychody z tytułu 

łączenia i podziałów spółek należy rozpatrywać jako przychody pasywne dla celów stosowania 

przepisów o CFC521. Treść wydanych interpretacji indywidualnych nie zawiera uzasadnienia 

stanowiska organów podatkowych, niemniej wywieźć stąd należy, że w drodze wydanych 

rozstrzygnięć przyjęto założenie, że operacje mające za przedmiot fuzje i podziały, stanowią 

przychody z udziału w zyskach osób prawnych i w konsekwencji przychody pasywne w 

rozumieniu przepisów o CFC. Akceptacja takiego podejścia wydaje się uzasadniona w kontekście 

reguł wykładni językowej nakazującej poszukiwanie znaczenia tożsamego pojęcia w ramach tego 

samego aktu prawnego522. Jednak zdarzenia gospodarcze będące przedmiotem wydanych 

interpretacji indywidualnych przekonują o wadliwości takiej linii interpretacyjnej.  

W pierwszej kolejności należy odwołać się do pojęcia przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych, jakim posługują się przepisy u.p.d.o.p. zawarte w art. 7b ust. 1 pkt 1. Ustalenia wymaga 

czy pojęcie tych przychodów spełnia przesłankę definicji legalnej, która wskazuje na sposób 

rozumienia danego zwrotu jakim należy się posługiwać w ramach całego aktu prawnego. 

Odpowiedź na postawione pytanie ma w tym przypadku kluczowe znaczenie, albowiem definicje 

legalne umieszczone w treści aktu normatywnego stanowią granice wykładni523. Wskazują one 

interpretatorowi tekstu ściśle określony sposób wykładni, czyniąc zarazem bezcelowym dalsze 

poszukiwanie znaczenia danego pojęcia524.  

 
521 Zob. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 02.12.2015 r., IBPB-1-2/4510-465/15/BG, 

https://sip.mf.gov.pl/ (dostęp: 25.03.2021). 
522 R. Mastalski, Z zagadnień wykładni prawa podatkowego, „Palestra” 1991, 35/10(406), s. 30. 
523 Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013, s. 24. 
524

 A. Halasz, Definicje …, s.33. 
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W teorii prawa wskazuje się, że definicje legalne umożliwiają osiąganie wartości jasności 

oraz pewności prawa525. Stanowią środek legislacyjny służący ograniczaniu obszaru nieostrości 

wynikającego z elastyczności przepisów prawa podatkowego526, zapewniając w ten sposób 

komunikatywność i precyzję tekstu prawnego527. W kontekście powyższych wskazań co do 

sposobu rozumienia pojęcia definicji legalnej należy sądzić, iż pojęcie przychodów z udziału w 

zyskach osób prawnych nie spełnia funkcji jaką pełnią definicje wprowadzane do treści aktu 

normatywnego. Do takich wniosków prowadzi elastyczność sformułowania tego terminu użytego 

w ramach katalogu przychodów pasywnych zawartego w art. 24a ust. 3 pkt. 3 lit. b u.p.d.o.p. oraz 

brak precyzji w zakresie tożsamego pojęcia użytego na potrzeby konstrukcji katalogu zysków 

kapitałowych zawartych w art. 7b ust. 1 u.p.d.o.p. Zastosowane rozwiązanie legislacyjne w 

obydwu wskazanych przypadkach nie eliminuje wątpliwości interpretacyjnych i pozwala 

wyprowadzić odmienne wnioski na temat zakresu rozumienia badanego zagadnienia. Sposób 

normatywnego ujęcia zysków kapitałowych, w tym kategorii przychodów z udziału w zyskach 

osób prawnych wskazuje, iż katalog tych przychodów nie jest definicją klasyczną, która wskazuje 

na treści danej nazwy528. W doktrynie prawa wskazuje się na różne rodzaje definicji używanych w 

tekście prawnym529. Niemniej biorąc pod uwagę aktualne brzmienie przepisów regulujących 

katalog zysków kapitałowych i wynikający stąd brak adekwatności znaczeniowej pojęcia 

przychodów dotyczących operacji łączenia i podziałów spółek podjęcie próby sklasyfikowania 

badanego zagadnienia do jednej z kategorii definicji legalnych wydaje się bezcelowe.    

Dyrektywy językowe narzucają interpretatorowi tekstu prawnego, w razie braku definicji 

legalnej w ramach danego aktu prawnego czy systemu prawa, poszukiwanie znaczenia danego 

zwrotu za pomocą innych środków zgodnych z zasadami prawidłowej legislacji. Biorąc pod uwagę 

autonomię prawa podatkowego i wynikającą stąd tzw. autonomię pojęciową prawa 

 
525 A. Halasz, Definicje …, s. 31, za: Z. Ziembiński, O zwrotach definicyjnych w ustawodawstwie PRL, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zeszyt specjalny”, Poznań 1956. 
526 P. Borszowski, Determinant ograniczenia nieostrości przy formułowaniu definicji w prawie podatkowym. 

Uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 3978, Przegląd 

Prawa i Administracji CXX/1”, Wrocław 2020, s. 590. 
527 S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, s. 118. 
528 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 196-198. 
529 Zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2006, s. 45; B. Brzeziński, Uwagi o znaczeniu definicji w 

prawie podatkowym, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa 

finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, red. R. Mastalski, Wrocław 2001, s. 225. 
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podatkowego530 należy mieć na uwadze, aby interpretacja pojęć zawartych w akcie prawnym 

odpowiadała woli ustawodawcy.  

Pojęcie przychodów z udziału w zyskach osób prawnych jest pojęciem nieostrym. Wskazuje 

na to konstrukcja katalogu tej kategorii przychodów, która nie tworzy struktury zamkniętej, 

stanowiąc wyliczenie przykładów kategorii uznawanych za takie przychody. Pojęcie to nie zostało 

zdefiniowane dla potrzeb stosowania przepisów o CFC. W związku z tym w rozpatrywanych przez 

organy podatkowe sprawach mających za przedmiot łączenie i podział spółek w świetle przepisów 

o CFC uruchomił się mechanizm domniemania znaczenia tego pojęcia w sposób określony 

przepisami regulującymi katalog przychodów z zysków kapitałowych, który wobec powyższych 

rozważań nie pozwala uznać tej regulacji za definicję legalną. Zaznaczyć należy, że przedmiotem 

rozważań organów podatkowych nie była definicja przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych, albowiem wspomniany automatyzm działania skutkujący przejęciem na potrzeby 

stosowania przepisów o CFC tożsamego zwrotu umiejscowionego w innym przepisie tego samego 

aktu prawnego usankcjonował sposób jego interpretacji per analogiam. W rezultacie, czynności 

restrukturyzacyjne takie jak podziały i łączenia spółek kapitałowych zostały inkorporowane do 

przychodów pasywnych wymienionych w art. 24a u.p.d.o.p. pomimo faktu, iż nie zostały one 

explicite wymienione w tym przepisie531. Co więcej, przepis ten nie formułuje katalogu 

przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, ani też nie odwołuje się w żadnej formie do 

innego przepisu definiującego tożsamy zwrot, tak jak to ustawodawca uczynił m.in. w art. 22 ust. 

1 u.p.d.o.p.532.  Przywołana regulacja jest przykładem prawidłowego i zarazem sugerowanego dla 

potrzeb analizowanego przypadku rozwiązania legislacyjnego, które nie pozostawia po stronie 

adresatów tej normy żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Problem jaki pojawia się w związku 

z przejęciem sposobu definiowania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z art. 7b ust. 

1 u.p.d.o.p. na potrzeby stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p. wynika z samej konstrukcji 

katalogu zysków kapitałowych, który dubluje pozycje przychodów z tytułu połączeń i podziałów 

 
530 A. Halasz, Niejednolite stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym, „Kwartalnik Prawa 

Podatkowego” 2017, nr 3, s. 119-120. 
531 Interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28.10.2015 r., IBPB-1-2/4510-

484/15/AK, z dnia 02.12.2015 r., IBPB-1-2/4510-465/15/BG oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 

19.10.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.161.2020.1.MS, https://sip.mf.gov.pl/ (dostęp: 25.03.2021). 
532 Przepis ten stanowi, że: „Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend 

oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).”  
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kwalifikując je w pierwszej kolejności do kategorii przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych, a następnie jako odrębną pozycję zysków kapitałowych nie nazwaną przez 

ustawodawcę jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych i pozostającą poza katalogiem 

takich przychodów533. Racjonalność przyjętego rozwiązania legislacyjnego może budzić 

wątpliwości, tym bardziej że w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej zmiany w art. 7b 

ust. 1 u.p.d.o.p. nie wyjaśniono celu tej zmiany534.   

Interpretacja pojęcia przychodów z udziału w zyskach osób prawnych jaka utrwaliła się na 

tle stosowania przepisów o CFC nie zasługuje na akceptację z następujących względów. 

Przepis art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p. nie definiuje tej kategorii przychodów. 

Domniemanie znaczenia tego pojęcia na zasadzie analogii do konstrukcji przyjętej na potrzeby art. 

7b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosków, które wypaczają ratio legis przepisów o CFC 

służących wyłącznie zapobieganiu zjawiska unikania opodatkowania. W efekcie takiego założenia, 

usankcjonowane zostało stanowisko, w świetle którego czynności restrukturyzacyjne wpisują się 

w definicję przychodów pasywnych, a zatem stanowią one operacje o istotnym ryzyku 

podatkowym, które winny być opodatkowane pomimo faktu, iż w polskim systemie podatkowym, 

a także unijnym objęte są one zwolnieniem z opodatkowania.  

Kluczowe znaczenie ma tutaj, podniesiona już kwestia odrębności regulacji CFC w obszarze 

całego aktu prawnego, o czym świadczy zarówno sam charakter podatku, przedmiot 

opodatkowania, jak i modyfikacje oraz indywidualne rozwiązania stanowiące lex specialis wobec 

ogólnych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie bez znaczenia jest 

także okoliczność, że definicja przychodów z udziału w zyskach osób prawnych ukształtowana 

została na potrzeby wyodrębnienia w działalności gospodarczej podatników źródła przychodów w 

postaci zysków kapitałowych. Cel jaki przyświecał regulacjom dotyczącym zysków 

kapitałowych535, nie pokrywa się też z założeniem leżącym u podstaw przepisów o CFC. 

 
533 Przepis wymienia przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów w art. 7b ust. 1 pkt 

1 lit. m i zarazem w art. 7b ust. 1 pkt 1a u.p.d.o.p. 
534 Rozwiązanie wprowadzone ustawą 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 

poz. 2105). 
535 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, druk sejmowy nr 1878, s. 6-7.  
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Należy również podkreślić, iż sugerowany sposób wykładni przepisów dotyczących 

przychodów pasywnych nie pokrywa się z zakresem takich przychodów, na jaki wskazuje 

Dyrektywa ATA oraz takich, które wymienia OECD w Planie BEBS. Artykuł 7 ust. 2 Dyrektywy 

ATA spośród przychodów uzyskanych z tytułu posiadania udziałów w innych podmiotach 

wymienia jedynie dywidendy i dochody ze zbycia udziałów (akcji)536. Katalog ten odzwierciedla 

zarazem założenia i wytyczne OECD zawarte w Planie BEPS w Działaniu nr 3, w którym OECD 

wskazało, że reguły CFC powinny przypisywać kategorie dochodów, które stanowią największe 

wyzwanie dla obowiązujących przepisów. Za takie OECD uznaje: dywidendy, odsetki i inne 

przychody finansowe, przychody z ubezpieczeń, przychody ze sprzedaży i usług oraz tantiemy i 

inne dochody z tytułu własności intelektualnej537.  

Wytyczne OECD nie mają charakteru wiążącego dla państw zrzeszonych, ale stanowią 

wskazówkę w zakresie sposobu definiowania przez państwa wewnętrznych reguł odnoszących się 

do ich systemów podatkowych. Wyrazem akceptacji zaleceń OECD w kierunku uszczelniania 

systemu podatkowego ze strony organów UE było opracowanie normatywnych wskazań co do 

zakresu i sposobu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, które w ramach określonych 

minimalnych standardów nie dają państwom członkowskim możliwości na indywidualne 

rozwiązania tam, gdzie nie ma na to wyraźnego przyzwolenia. Takim rozwiązaniem jest katalog 

przychodów kwalifikowanych jako dochód CFC. Swoboda w kształtowaniu własnych rozwiązań 

wykraczających poza normatywne granice wyznaczone prawem unijnym może uzasadniać zarzut 

nieprawidłowej implementacji prawa unijnego rzutujący na zakres stosowania prawa krajowego538. 

Dyrektywa ATA nie posługuje się pojęciem przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, ani 

też nie odwołuje się do czynności mających za przedmiot fuzje i podziały, stąd też uznać należy, 

 
536 Katalog przychodów pasywnych zgodnie z postanowieniami powołanego przepisu ma charakter zamknięty i 

poza tymi dwoma źródłami, wymienia również odsetki i dochody generowane z aktów finansowych, opłaty licencyjne 

i inne dochody wygenerowane przez  własność intelektualną, dochody z leasingu finansowego oraz z działalności 

finansowej, bankowej oraz innej działalności finansowej, a także dochody od przedsiębiorstw, które czerpią zyski z 

transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług dokonywanych z przedsiębiorstwami powiązanymi i które nie 

wytwarzają wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. 
537 Według OECD, zasady opodatkowania CFC powinny dokładnie określać dochód podlegający, który niesie 

ryzyko unikania opodatkowania, w związku z tym państwa członkowskie mogą określić we własnym zakresie katalog 

takich dochodów, przy czym propozycje przedstawione przez OECD należą do tych, które należy objąć zakresem 

regulacji CFC; Zob. Public Discussion Draft BEPS ACTION 3: STRENGTHENING CFC RULES 12 May 2015, 

Rozdział 5, wiersz  84, s. 35, https://www.oecd.org/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-action-3-strengthening-CFC-

rules.pdf (dostęp: 20.01.2021). 
538 Zob. Tezy TSUE zawarte w wyroku z dnia 30.05.2013 r. w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko 

Rzeczypospolitej Polskiej, https://curia.europa.eu (dostęp: 30.01.2021). 

https://www.oecd.org/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-action-3-strengthening-CFC-rules.pdf
https://www.oecd.org/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-action-3-strengthening-CFC-rules.pdf
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że operacje te nie wchodzą w zakres normatywny przychodów o charakterze pasywnym zawarty 

w Dyrektywie ATA.  

Powyższe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, iż aktualny katalog przychodów pasywnych 

zdefiniowanych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p. jest wynikiem wadliwej implementacji 

przepisów unijnych w zakresie w jakim odnosi się do pojęcia przychodów z udziału w zyskach 

osób prawnych. Pochodną przyjętych przez polskiego ustawodawcę rozwiązań jest nieprawidłowe 

stanowisko organów podatkowych zajęte w przedmiocie uznania czynności restrukturyzacyjnych 

za przychód pasywny w rozumieniu przepisów o CFC. Interpretacja przepisów o CFC jest 

wynikiem błędnego założenia przyjętego przez organy podatkowe, że przychody z udziału w 

zyskach osób prawnych wymienione w art. 24a ust. 3 pkt. 3 lit. b należy interpretować w sposób 

wynikający z literalnego brzmienia art. 7b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Przyczyny takiego stanu rzeczy 

należy upatrywać, po pierwsze, w braku precyzji w definiowaniu przez ustawodawcę źródeł 

przychodów o charakterze pasywnym, i po drugie, w odstąpieniu przez organy podatkowe od 

przeprowadzenia wykładni tego pojęcia w toku rozpatrywanych spraw, czego wynikiem była 

bierna akceptacja stanowiska podatników przedstawiona we wnioskach o wydanie indywidualnych 

interpretacji przepisów prawa podatkowego. Podkreślenia jednak wymaga, iż rozstrzygnięcia 

podjęte w indywidualnych sprawach nie tworzą prawa a jedynie stanowią jedno z narzędzi 

służących jego wykładni. Stąd stwierdzić należy, że bezpośrednią przyczyną problemów 

związanych z ich stosowaniem jest wadliwość wynikająca z błędnej implementacji postanowień 

Dyrektywy ATA.   

 

3. Podatkowa grupa kapitałowa jako zagraniczna jednostka 

 

3.1 Pojęcie podatkowej grupy kapitałowej w świetle przepisów o podatku od 

zagranicznych jednostek kontrolowanych  

 

Podatkowa grupa kapitałowa wprowadzona została do katalogu zagranicznych jednostek w 

wyniku nowelizacji przepisów o CFC w brzmieniu obowiązującym od stycznia 2019 r.539 

podyktowanej przede wszystkim potrzebą implementacji postanowień Dyrektywy ATA. Przepisy 

 
539 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). 
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unijne nie zawierają szczególnych rozwiązań określających katalog podmiotów, które należy objąć 

przepisami o CFC540, pozostawiając ten obszar regulacji w gestii państw członkowskich. W 

związku z tym, obecnie obowiązujące przepisy o CFC zawierają katalog zagranicznych jednostek, 

do których należą m.in. zagraniczne podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące takie grupy. 

Motywem wprowadzonego rozwiązania541 była przede wszystkim dostrzeżona przez ustawodawcę 

konieczność wyeliminowania problemów praktycznych związanych z określeniem statusu 

podatkowych grup kapitałowych w ramach konstrukcji przepisów o CFC542. Wychodząc 

naprzeciw postulatom podnoszonym przez przedstawicieli nauki prawa podatkowego543, jak i 

stanowiska judykatury544, katalogiem objęto zarówno zagraniczne grupy podatkowe, ale także 

odrębnie spółki tworzące takie grupy i inne podmioty, których funkcjonowanie, w ocenie 

ustawodawcy, obarczone było istotnym ryzykiem podatkowym545.     

 Z perspektywy uregulowań dotyczących zagranicznych podatkowych grup kapitałowych 

można jedynie stwierdzić, iż nowelizacja ta nie miała jedynie charakteru doprecyzowującego. 

Większość zmian legislacyjnych motywowana była jednak potrzebą zapewnienia państwu 

maksimum ochrony podatkowej. Jak wskazuje przepis art. 24a ust. 2 pkt 1 lit. f u.p.d.o.p., statusem 

zagranicznej jednostki objęte zostały tylko te spółki z podatkowej grupy kapitałowej, które 

funkcjonując hipotetycznie poza prawnymi ramami podatkowej grupy kapitałowej, jako 

samodzielni podatnicy, spełniałyby warunek niskiego faktycznego opodatkowania. Innymi słowy, 

komentowany przepis minimalizuje ryzyko podatkowe, jakie ustawodawca upatruje, poza grupą 

podatkową, również z poziomu spółki utworzonej w celu unikania i związku z tym ukrytej w 

strukturze podatkowej grupy kapitałowej546.   

 
540 Postanowienia Dyrektywy ATA posługują się pojęciem podmiotu i zakładu. 
541

 Motywy nowelizacji MF wyjaśnił w uzasadnieniu do projektowanych przepisów, gdzie poza potrzebą 

wzmocnienia skuteczności tych przepisów, wskazał również na dążenie do zwiększenia ich precyzji m.in. w obszarze 

zagadnienia zagranicznych podatkowych grup kapitałowych.    
542 Status zagranicznych podatkowych grup kapitałowych jako zagranicznych jednostek budził kontrowersje po 

stronie podatników, a wydane w tym zakresie interpretacje nie były jednolite.  
543 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 62 – 65. 
544 Zob. tezę wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 05.04.2016 r., I SA/Wr 1987/15. Wprawdzie wyrok ten został 

uchylony wyrokiem NSA z dnia 05.12.2018 r. II FSK 3424/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 30.01.2021) to 

jednak teza wskazana w orzeczeniu znalazła odzwierciedlenie w nowelizacji przepisów dot. podatkowej grupy 

kapitałowej jako zagranicznej jednostki, a jej treść przytoczona w uzasadnieniu projektu ustawy.  
545 Mowa tutaj o fundacjach, trustach lub innych podmiotach i stosunkach prawnych o charakterze powierniczym 

oraz wydzielonej organizacyjnie lub prawnie części zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość 

prawną albo niemającego osobowości prawnej. 
546 B. Kuźniacki, F. Majdowski, Nowelizacja polskich regulacji CFC - przegląd kluczowych zmian obowiązujących 

od 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 2, s. 27-28.  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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3.2 Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej w świetle przepisów ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych       

Punktem wyjścia dla rozważań na temat zagranicznej podatkowej grupy kapitałowej oraz 

spółek ją tworzących z perspektywy regulacji CFC należy uczynić krajowe przepisy określające 

wymogi formalne tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych oraz zasady 

rozliczania podatku dochodowego wynikające ze specyfiki istnienia takiego podmiotu w systemie 

podatkowym547.  

Podatkowa grupa kapitałowa to narzędzie podatkowo-prawne służące konsolidacji wyników 

podatkowych kilku odrębnych podatników548. Wyodrębnienie w systemach podatkowych państw 

instrumentu grupowego rozliczenia podatku dochodowego wymuszone zostało potrzebą 

dostosowania rozwiązań prawnych do potrzeb związanych z funkcjonowaniem holdingów549. 

Instytucja holdingu jest instrumentem ekonomicznym występującym w realiach gospodarczych, a 

jej funkcjonowanie ma również odzwierciedlenie w prawie podatkowym i bilansowym550. 

Wzajemne powiązania gospodarcze występujące pomiędzy podmiotami tworzącymi holding, a 

przede wszystkim zauważalna jedność gospodarcza tych podmiotów, spowodowała, że 

dostrzeżono potrzebę uregulowania zdolności podatkowej takich grup w sposób uwzględniający 

jej specyfikę551. Podstawowym celem wprowadzania przez państwa do ustaw podatkowych 

rozwiązań dedykowanych grupom podmiotów było stworzenie prawnych warunków wspólnego 

rozliczenia zobowiązań podatkowych przez holdingi552.   

 
547 R. Zyskowska, Ustanie bytu prawnego podatkowej grupy kapitałowej – skutki w postępowaniu przed organem 

podatkowym i sądem administracyjnym, „Kwartalnik Prawno-Finansowy” 2019, nr 4, s. 80. 
548 J. Wierzejska, Motywy tworzenia podatkowych grup kapitałowych [w:] Podatkowa grupa kapitałowa, red. A. 

Nowak, Warszawa 2015, s. 1.  
549 W literaturze pod pojęciem holdingu rozumie się grupę spółek wzajemnie powiązanych za sobą kapitałowo, w 

którym jedna ze spółek (dominująca) ma możliwość wpływania na działalność spółek od niej zależnych; Zob. więcej 

D. Gajewski, Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych. Rozdział I. Istota instytucji holdingu, Warszawa 2005, 

http://sip.lex.pl/ (dostęp: 29.01.2021). 
550 Ibidem, s. 1. 
551 P. Selera, M. Supera-Markowska, Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem 

analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych (1). Podatek dochodowy od osób prawnych, „Przegląd 

Podatkowy” 2019, nr 8, s. 47. 
552 W ogólnych ramach systemu prawnego chodzi tutaj zarówno o podatek dochodowy od osób prawnych, jak i 

podatek VAT. Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim tworzenie grup w podatku od wartości dodanej. 

Uprawnienie do utworzenia grupy VAT reguluje Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.). 

http://sip.lex.pl/
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Od 1996 r. polskie prawo podatkowe umożliwia spółkom kapitałowym tworzącym holding 

skorzystanie z nowego rozwiązania podatkowego553, jakim jest podatkowa grupa kapitałowa554. 

Aktualne rozwiązania krajowe umożliwiają utworzenie takiej grupy wyłącznie dla celów 

rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowe regulacje ustanawiające 

wymogi formalne związane z utworzeniem oraz funkcjonowaniem podatkowej grupy kapitałowej 

znajdują się w art. 1a u.p.d.o.p., zgodnie z którym podatkową grupę kapitałową tworzy grupa co 

najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w 

związkach kapitałowych. Do takich ustawa zalicza wyłącznie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. W ujęciu normatywnym, podatkowa grupa kapitałowa 

nabywa z chwilą rejestracji osobowość podatkową, która nadaje jej status podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych. Ratio legis przepisów u.p.d.o.p. określających kształt i 

funkcjonowanie PGK znajduje wyraz w potrzebie ułatwienia grupom podmiotów spełniających 

kryterium holdingu rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych w myśl koncepcji 

jedności gospodarczej555. Szczególne rozwiązania adresowane do PGK uzasadnione są specyfiką 

jej konstrukcji i sposobem funkcjonowania w gospodarce, co w świetle stanowisk doktryny należy 

przypisywać postępującym procesom koncentracji kapitału i tworzeniu dużych organizmów 

gospodarczych556.   

Podmiotowość prawnopodatkowa PGK znajduje umocowanie w treści art. 1a i art. 8 ust. 7 

u.p.d.o.p. Na mocy tych regulacji, spółki tworzące podatkową grupę kapitałową tracą status 

samodzielnego podatnika z pierwszym dniem roku podatkowego przyjętego przez podatkową 

grupę kapitałową, którą te spółki tworzą i odzyskują ten status w dniu następującym po dniu, w 

którym upłynął okres obowiązywania umowy PGK lub w dniu utraty przez nią statusu PGK557. 

Podmiotowość prawnopodatkowa tych spółek ustaje na czas istnienia umowy PGK i na jej rzecz.  

Przepisy u.p.d.o.p. gwarantują rozwiązania pozwalające podatkowym grupom kapitałowym 

na oszczędności podatkowe, a także umożliwiają ograniczenie zakresu ryzyka podatkowego oraz 

obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych558. Kluczowa korzyść wynika 

 
553 D. Gajewski, Opodatkowanie…, Rozdział II. §2 Holding jako podmiot prawa podatkowego, s. 8. 
554 Dalej powoływane także jako: PGK. 
555 R. Zyskowska, Ustanie …, s. 85. 
556 R. Mastalski, Prawo …, s. 391.  
557 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit, s.18. 
558 A. Wacławczyk, K. Gil, Praktyczne aspekty funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych – problemy 

wybrane, „Monitor Podatkowy” 2012, nr 2 s. 10-11. 
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głównie z możliwości kompensowania wyników, co w płaszczyźnie podatku dochodowego od 

osób prawnych oznacza konsolidację dochodów i strat wszystkich spółek z tej grupy. W 

ostatecznym rozrachunku pozwala to na skompensowanie strat uzyskiwanych przez niektóre spółki 

z grupy z dochodami innych spółek559. Z uwagi na wymierne korzyści wynikające ze wspólnego 

opodatkowania grupy podmiotów gospodarczych, instytucja podatkowej grupy kapitałowej 

określana jest jako narzędzie służące optymalizacji podatkowej560.  

Światowy trend zapobiegania nadużyciom podatkowym spowodował rozszerzenie kręgu 

zainteresowań ze strony państw na wszelkie inne działania naznaczone chęcią optymalizacji 

podatkowej ze strony podatników i chociaż nie każdy przypadek takiego działania wpisuje się w 

ramy unikania opodatkowania to jednak prawodawca krajowy zdecydował się zminimalizować 

ryzyko podatkowe upatrywane w obszarze funkcjonowania PGK. Ograniczenia upatrywane w 

związku z tworzeniem podatkowych grup kapitałowych dotyczą zarówno aspektów 

formalnoprawnych warunkujących jej działanie jako podatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych, zgodnie z przepisami u.p.d.o.p., jak również aspektów związanych z funkcjonowaniem 

na arenie międzynarodowej. Ryzyko podatkowe z tym związane odnosi się do potencjalnych 

korzyści, jakie dają takim grupom rozwiązania podatkowe różnych państw. W ramach swobody 

przepływu kapitału istnieje możliwość, żeby holding lokował swoją siedzibę w tym kraju, w 

którym status podatkowo-prawny będzie dla niego najbardziej korzystny561.   Możliwości 

optymalizacyjne, o których mowa, stały się punktem zainteresowań ustawodawcy polskiego, czego 

wyrazem jest komentowany przepis definiujący jako zagraniczną jednostkę kontrolowaną 

podatkową grupę kapitałową jak również spółkę wchodzącą w jej skład.  

 

 

 
559 B. Kuźniacki, Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w 

świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1), „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 9, s. 37. 
560 Zob. Ł. Furman, Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, „Zarządzanie i Finanse”, Journal of 

Management and Finance Vol. 13, No. 3/1/2015, s. 197, http://zif.wzr.pl/pim/2015_3_1_13.pdf (dostęp: 20.01.2020), 

a także J. Szlęzak-Matusewicz, Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług – ryzyko 

szacowania podstawy opodatkowania, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 3(87), cz. 2, s. 55, 

https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7066.pdf (dostęp: 29.01.2021). 
561 D. Gajewski, Porównanie zasad opodatkowania holdingów w państwach Unii Europejskiej, „Prawo i Podatki 

Unii Europejskiej w Praktyce” 2006, nr 7-8, s. 48. 

http://zif.wzr.pl/pim/2015_3_1_13.pdf
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3.3 Obowiązki podatnika związane z ustaleniem statusu zagranicznej podatkowej 

grupy kapitałowej  

Problematyka stosowania prawa podatkowego wydaje się być wpisana w naturę tej gałęzi 

prawa. Decyduje o tym m.in. szczególna rola jaką pełnią podatki na tle innych danin publicznych 

w systemie dochodów państwa, relacje łączące strony stosunku zobowiązaniowego, które opierają 

się na władztwie sprawowanym przez państwo wobec obywateli, a także rozbudowana sieć 

powiązań prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa562. Trudności na tym polu intensyfikują 

się, kiedy proces stosowania prawa wykracza poza ramy jurysdykcyjne państwa i wymusza 

dostosowanie się do regulacji obcych systemów podatkowych. Istotność problemu pogłębia się z 

uwagi na stopień zróżnicowania obcych jurysdykcji podatkowych i skalę zastosowania 

indywidualnych rozwiązań. Nie ulega wątpliwości, że takim narzędziem prawnym jest podatkowa 

grupa kapitałowa. Pomimo iż jest to instytucja znana niemal w całej UE563, a także spotykana w 

systemach podatkowych państw trzecich, to jednak szczegółowe unormowania decydujące o jej 

sposobie funkcjonowania a przede wszystkim uregulowania z perspektywy praw i obowiązków 

podatkowych, stanowią dla polskich podatników niemałe wyzwanie.    

Przepisy o CFC określające status podatkowej grupy kapitałowej i spółek ją tworzących jako 

zagranicznych jednostek są w istocie punktem stycznym wszelkich zawiłości stosowania tych 

przepisów. Podatkowa grupa kapitałowa, pomimo iż jest obecna w wielu systemach podatkowych 

świata, stanowi narzędzie prawne o wysoce zindywidualizowanym charakterze, dostosowanym do 

potrzeb i celów polityki podatkowej danego państwa. Dlatego powszechnym zjawiskiem 

spotykanym na etapie stosowania prawa w obszarze transgranicznym są dysproporcje pomiędzy 

uwarunkowaniami podatkowo-prawnymi tych instytucji. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj 

zagadnienie sposobu i zakresu opodatkowania takich grup. W literaturze przedmiotu wskazuje się 

na dwa podstawowe modele opodatkowania grup podmiotów, które znajdują swoje źródło 

odpowiednio w teorii jedności gospodarczej lub teorii rozdziału564. Praktyka gospodarcza 

ukształtowała ponadto trzeci model opodatkowania, tzw. model mieszany łączący elementy teorii 

jedności i teorii rozdzielności565. Każdy z wymienionych modeli opiera się na jedności podmiotów 

 
562 Zob. R. Mastalski, Prawo …, s. 3-4. 
563 D. Gajewski, Porównanie …, s. 49. 
564 H. Litwińczuk, Rozdział 3. 3.2.1 Teorie opodatkowania [w:] Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. 

Litwińczuk, Warszawa 2017, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 05.02.2022). 
565 D. Gajewski, Opodatkowanie …, Rozdział II § 2. Holding jako podmiot prawa podatkowego. 
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dla celów podatkowych, co oznacza wspólne opodatkowanie wszystkich podmiotów tworzących 

grupę. Różnica natomiast sprowadza się do sposobu rozliczeń między członkami grupy. Zasada 

jedności gospodarczej (podatkowej) oznacza, że operacje finansowe dokonywane pomiędzy 

podmiotami tego samego holdingu – określane mianem obrotu wewnętrznego – są neutralne 

podatkowo, a wszystkie zobowiązania i należności powstałe pomiędzy spółkami grupy nie 

wywołują żadnych skutków podatkowych566. Z kolei system mieszany dopuszcza pewne, typowe 

dla wewnętrznych uwarunkowań, modyfikacje, których przykładem jest brak typowej dla systemu 

o całkowicie jednolitym opodatkowaniu, neutralności transakcji w grupie567. Cechy modelu 

mieszanego wykazują polskie przepisy u.p.d.o.p. regulujące funkcjonowanie polskiej PGK, które 

nakładają na spółki opodatkowane w formie skonsolidowanej obwiązek zachowania rynkowości 

ceny we wzajemnych transakcjach. W świetle tych przepisów oznacza to możliwość oszacowania 

takich transakcji przez organ podatkowy, jeśli poweźmie on wątpliwości dotyczące poziomu ich 

rynkowości568.    

Odmienności dostrzegalne w obszarze opodatkowania grup podmiotów występujące w 

różnych jurysdykcjach podatkowych silnie oddziałują na sytuację podatkową podatników podatku 

od zagranicznych jednostek kontrolowanych. Analizowana regulacja prawna nakładająca na tę 

grupę podatników obowiązek weryfikacji jej statusu w świetle przepisów o CFC multiplikuje po 

jego stronie obowiązki podatkowe w porównaniu do obowiązków, jakie ciążą wobec innych 

podmiotów posiadających status zagranicznej jednostki. Wpływają na to dwa czynniki: po 

pierwsze, wspomniane odmienności w podatkowo-prawnym ujęciu zakresu praw i obowiązków 

takich grup, a po drugie, konieczność zbadania ustawowych przesłanek decydujących o statusie 

CFC wobec dwóch kategorii podmiotów takich jak podatkowa grupa kapitałowa oraz spółki ją 

tworzące. Konstrukcja tego przepisu opiera się na założeniu jedności podatkowej takiej grupy, 

albowiem tylko w tym wypadku możliwe jest upatrywanie czynności optymalizacyjnych dających 

prawo do kwalifikowania takiej grupy jako CFC i w efekcie opodatkowania jej dochodów. 

Jednocześnie ustawodawca ustanawia fikcję prawną, w świetle której spółki tworzące podatkową 

grupę kapitałową uznane zostają za odrębnych podatników podatku dochodowego nakładanego 

przez państwo ich rezydencji, pomimo iż tak faktycznie nie jest, a zatem z pominięciem zasady 

 
566 Ibidem. 
567 Ibidem. 
568 Zob. art. 11c u.p.d.o.p. 
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jedności podatkowej569. Konsekwencją zastosowanej fikcji prawnej jest nałożenie na spółki 

wchodzące w skład zagranicznych podatkowych grup kapitałowych obowiązku ustalenia kosztów 

i przychodów osiągniętych z tytułu transakcji wewnątrzgrupowych, pomimo iż w świetle prawa 

obowiązującego w państwie ich rezydencji podatkowej takie transakcje nie są ujawniane do celów 

podatkowych. Zasada całkowitej jedności podatkowej, w ramach której pomija się do celów 

podatkowych transakcje realizowane pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę podatkową, 

przewidują m.in. przepisy Australii570, Stanów Zjednoczonych571 czy Hiszpanii572.  

Weryfikacja spółki tworzącej grupę podatkową, w świetle przepisów o CFC, wymaga jednak 

pełnego rozliczenia podatkowego działalności gospodarczej danej zagranicznej spółki, co ma 

umożliwić ustalenie faktycznego poziomu jej opodatkowania. Z punktu widzenia obowiązków 

spoczywających na podatniku, czynności te wyczerpują de facto procedurę, jaka wymagana jest 

dla weryfikacji trzeciej przesłanki statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej polegającej na 

ustaleniu różnicy w poziomach jej opodatkowania573. Brzmienie omawianej regulacji prawnej 

wskazuje na alternatywność działania podatnika, na którym w pierwszej kolejności ciąży przymus 

weryfikacji podatkowej grupy kapitałowej jako zagranicznej jednostki. Wynik testu wskazujący 

na brak przesłanek do opodatkowania dochodów zagranicznej grupy podatkowej, uruchamia 

prawny obowiązek sprawdzenia statusu wszystkich spółek tworzących zagraniczną grupę 

podatkową574. W każdym z dwóch omawianych przypadków polski podatnik zostaje obciążony 

koniecznością pełnego rozliczenia obydwu kategorii podmiotów, tj. podatkowej grupy kapitałowej 

oraz każdej ze spółek ją tworzących. Co więcej, w odniesieniu do każdej spółki tworzącej grupę 

podatkową musi on wykazać wszystkie transakcje dokonane pomiędzy spółkami tej grupy, 

pomimo iż w świetle przepisów lokalnych transakcje te mogą zostać pominięte w procedurze 

 
569 Obowiązek odrębnego ustalenia kwoty podatku, jaki byłby należny od spółki tworzącej zagraniczną jednostkę 

kontrolowaną w kraju jej rezydencji wynika z art. 24a ust. 3c u.p.d.o.p.  
570 Treasury Laws Amendment (Income Tax Consolidation Integrity) Act 2018, 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00014 (dostęp: 08.02.2022). 
571 Internal Revenue Code, § 1504, https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title26/pdf/USCODE-

2011-title26.pdf (dostęp: 09.02.2022). 
572 Rozdział VI hiszpańskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328 (dostęp: 08.02.2022).        
573 Zob. art. 24a ust. 2 pkt 1 lit. f w związku z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c u.p.d.o.p. 
574 Na taki sposób interpretacji przepisu wskazuje również MF w uzasadnieniu do projektu ustawy druk sejmowy 

nr 2860, s. 240, stwierdzając, że: „Weryfikacji, czy przedmiotowa spółka z zagranicznej podatkowej grupy podatkowej 

może samodzielnie spełniać kryterium niskiego poziomu opodatkowania, dokonuje się jedynie wówczas gdy sama 

zagraniczna podatkowa grupa podatkowa nie spełnia definicji zagranicznej spółki kontrolowanej”. 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00014
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title26/pdf/USCODE-2011-title26.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title26/pdf/USCODE-2011-title26.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
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rozliczeń podatkowych z uwagi na ich całkowitą neutralność podatkową. Podatnik CFC musi 

zatem dwutorowo rozliczyć podatek dochodowy od całej podatkowej grupy kapitałowej według 

zasad polskich, a następnie, w razie braku spełnienia przesłanek do uznania tej grupy za 

zagraniczną jednostkę kontrolowaną, podatek od każdej spółki z tej grupy tak, jakby była polskim 

podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo należy wskazać, iż ustalenie 

różnicy w poziomie opodatkowania takich spółek wymaga w pierwszej kolejności rozliczenia 

spółek tworzących zagraniczną podatkową grupę kapitałową w świetle prawa jej rezydencji, co 

wynika z faktu, iż zgodnie z prawem rezydencji poszczególnych spółek nie są one samodzielnymi 

podatnikami podatku dochodowego, a ich rozliczenie podatkowe odbywa się z poziomu całej 

grupy podatkowej. Podkreślenia wymaga, iż transakcje te, traktowane jako obrót 

wewnątrzgrupowy, z reguły nie podlegają opodatkowaniu według reguł, jakie obowiązują 

transakcje zawierane między polskimi podmiotami powiązanymi575, a co za tym idzie nie są objęte 

obowiązkiem zachowania poziomu rynkowości, jak ma to miejsce w świetle przepisów polskich. 

Źródłem istniejących w tym obszarze odmienności jest stosowana w wielu systemach 

podatkowych państw zasada neutralności podatkowej rozliczeń między podmiotami w ramach 

grup kapitałowych. W praktyce może to stanowić istotny problem na etapie ustalenia wartości tych 

transakcji w świetle przepisów o CFC. 

Wiele wątpliwości pojawia się także w związku ze stosowaniem innych przepisów o CFC 

jakie regulują opodatkowanie zagranicznej podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek ją 

tworzących. W pierwszej kolejności należy wskazać, że systemy podatkowe państw przewidują 

różne rozwiązania dotyczące wymogów formalnych tworzenia grup podatkowych. Przykładem jest 

konsolidacja transgraniczna576, która pozwala na włączenie do grupy podatkowej rezydentów 

różnych jurysdykcji podatkowych577 oraz konsolidacja podmiotów o różnym statusie prawnym578. 

 
575 P. Selera, M. Supera-Markowska, op. cit., s. 47. 
576 Taką możliwość przewiduje austriacka ustawa federalna o opodatkowaniu dochodów osób prawnych, 

Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkommens von Körperschaften (Körperschaftsteuergeset 

z 1988 – KStG 1988, BGBl. Nr. 401/1988) § 9 Organschaft, 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004569 (dostęp: 

08.02.2022); więcej na temat austriackiej konsolidacji zagranicznej zob. D. Gajewski, Czy austriackie rozwiązania 

holdingowe mogą być wzorem dla mian przepisów o podatkowej grupie kapitałowej?, „Monitor Podatkowy” 2013, nr 

12, s 22-23. 
577 Ibidem, s. 50. 
578 Zob. Art. 58 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, który przewiduje konsolidację 

podatkową spółek kapitałowych i spółek osobowych, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328 

(dostęp: 08.02.2022). 
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Oba warianty nie są dopuszczalne w świetle przepisów art. 1a u.p.d.o.p., który zawęża krąg 

członków PGK do spółek kapitałowych będących zarazem rezydentami polskimi. Hybrydowy 

charakter takich rozwiązań może stanowić istotne źródło problemów praktycznych związanych ze 

sposobem ustalenia statusu zagranicznej jednostki i rozliczenia podatku CFC od dochodów spółek 

tworzących zagraniczne grupy podatkowe, które w świetle polskich przepisów o CFC winny być 

rozliczone tak, jakby były samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego w kraju ich 

rezydencji. Zarówno w przypadku konsolidacji transgranicznej, jak i konsolidacji podmiotów o 

różnych statusach prawnych rozliczenie odrębne takich podmiotów według zasad ich prawa 

lokalnego, a następnie prawa polskiego będzie kumulowało szereg wątpliwości i problemów 

natury praktycznej.  

Innym zagadnieniem wymagającym uwagi jest funkcjonująca w prawie polskim zasada 

autonomiczności prawa podatkowego od prawa bilansowego, która wprowadza odrębność 

rozliczeń wyniku spółki dla celów bilansowych i dla celów ustalenia podatku dochodowego od 

osób prawnych579. Dychotomiczny charakter sposobu ustalenia wyniku spółki sprowadza się do 

ustalenia przychodów i kosztów jej działalności ściśle według zasad określonych w ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych, co w praktyce powoduje, że wynik podatkowy różni się 

od wyniku będącego odzwierciedleniem zysku brutto ustalanego dla celów bilansowych580. W 

obszarze UE dominuje model zakładający spójność rozliczenia wyniku dla celów bilansowych i 

podatkowych, który w ogólnym ujęciu polega na ustaleniu zysku bilansowego będącego zarazem 

podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (osobistym lub korporacyjnym) podlegającą 

korekcie dla celów podatkowych581. Punktem wyjścia dla rozliczenia podatku dochodowego od 

osób prawnych w Polsce są wprawdzie dane służące do wyliczenia wyniku bilansowego, jednak 

sposób ustalenia dochodu i podstawy opodatkowania ma swoje umocowanie w całości w prawie 

podatkowym. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na realizację obowiązków wynikających z 

przepisów o CFC w płaszczyźnie rozliczeń spółek podlegających wspólnemu rozliczeniu w ramach 

grup podatkowych.  

 
579 Zasada ta wpisuje się w aktualną linię orzeczniczą, której tezy można odnaleźć w wyrokach wojewódzkich 

sądów administracyjnych oraz NSA; zob. wyrok NSA z dnia 02.12.2014 r., II FSK 255/13, z dnia 22.03.2016 r., II 

FSK 687/14, a także WSA we Wrocławiu z dnia 13.11.2012 r., I SA/Wr 1035/12 i z dnia 04.01.2017 r., I SA/Wr 

1192/16, https://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dostęp: 10.02.2022). 
580 P. Selera, Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, 

Warszawa 2010, s. 37. 
581 Ibidem. 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Poza omówioną wcześniej procedurą weryfikacji takich podmiotów dla celów ustalenia ich 

statusu zagranicznych jednostek, źródłem problemów praktycznych związanych z rozliczeniem 

podatku CFC należnego z tytułu kontroli sprawowanej nad spółką wchodzącą w skład zagranicznej 

grupy podatkowej mogą być przepisy określające próg sprawowanej kontroli582, a także metody 

eliminacji podwójnego opodatkowania dochodu spółki z zagranicznej grupy podatkowej583. W 

pierwszym przypadku, potencjalne trudności mogą dotyczyć zagranicznych grup podatkowych 

funkcjonujących na podstawie przepisów regulujących odmienne od polskich przesłanki ich 

utworzenia. Jeśli bowiem przepisy jurysdykcji obcej dopuszczają możliwość istnienia powiązań 

kapitałowych w grupie podatkowej między spółką dominującą a spółkami zależnymi w sposób 

pośredni584, to możliwa jest sytuacja, w której polski podatnik CFC będzie sprawował kontrolę nad 

spółką zależną z tej grupy i zarazem nie będzie sprawował takiej kontroli wobec jej spółki 

dominującej585. W świetle polskich przepisów o CFC, próg sprawowanej kontroli wobec 

zagranicznej podatkowej grupy kapitałowej ustala się poprzez odniesienie się do spółki 

dominującej lub wobec wszystkich spółek z grupy586. W takim wypadku wątpliwe staje się, czy 

taka grupa podatkowa spełnia przesłanki do uznania jej za zagraniczną jednostkę w świetle 

polskich przepisów o CFC. W omawianym przykładzie niemożliwym jest ustalenie progu 

sprawowania kontroli nad spółką dominującą, ani też nad wszystkimi spółkami tworzącymi 

podatkową grupę kapitałową. W drugim przypadku, zidentyfikowany problem dotyczy 

uprawnienia do odliczenia od podatku CFC zapłaconego przez polskiego podatnika od dochodów 

zagranicznej jednostki kontrolowanej wchodzącej w skład grupy podatkowej, kwoty podatku 

dochodowego zapłaconego przez taką zagraniczną jednostkę kontrolowaną zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w kraju jej rezydencji587. Skoro zagraniczna spółka będąca członkiem 

zagranicznej podatkowej grupy kapitałowej nie jest samodzielnym podatnikiem podatku 

dochodowego w miejscu jej rezydencji i w związku z tym faktycznie nie płaci takiego podatku, to 

powstaje wątpliwość czy w analizowanym kazusie będzie możliwe uniknięcie podwójnego 

 
582 Zob. obowiązek wynikający z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit a w związku z art. 24a ust. 3b u.p.d.o.p. 
583 Zob. art. 24a ust. 12 u.p.d.o.p. 
584 Zob. regulacje Rozdziału VI Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328 (dostęp: 08.02.2022).        
585 M. Białek, M. Kołosowski, Podatkowa grupa kapitałowa i spółki ją tworzące jako zagraniczne jednostki 

kontrolowane – problemy praktyczne dla polskich podatników, „Monitor Podatkowy” 2021, nr 1, s. 46. 
586 Art. 24a ust. 3b u.p.d.o.p. 
587 M. Białek, M. Kołosowski, op. cit., s. 47-48. 
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(prawnego) opodatkowania dochodów takiej spółki zagranicznej, tj. w miejscu jej rezydencji 

podatkowej na zasadach ogólnych i w Polsce z tytułu podatku CFC.     

Odmienności leżące u podstaw rozliczenia podatków w różnych systemach podatkowych są 

argumentem przeciwko obejmowaniu dyspozycją art. 24a ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. spółek tworzących 

zagraniczne grupy podatkowe.          

 

3.4 Wnioski de lege lata dotyczące statusu zagranicznej podatkowej grupy kapitałowej 

i spółki z podatkowej grupy kapitałowej  

Kontrowersje jakie powstają w związku z zagadnieniem podatkowej grupy kapitałowej na tle 

przepisów o CFC dotyczą dwóch kluczowych problemów.  

Pierwszy z nich koncentruje się nie tyle na samym włączeniu takich grup do katalogu 

zagranicznych jednostek, a raczej na problematyce obowiązków podatkowych, które intensyfikują 

się w związku z odmiennym spojrzeniem na ich rolę i sposób funkcjonowania z perspektywy 

podatkowej danego państwa. Wskazać należy, iż uznanie zagranicznej podatkowej grupy 

kapitałowej za zagraniczną jednostkę ma uzasadnienie w przepisach u.p.d.o.p. i w tym zakresie, co 

trzeba podkreślić, świadczy o konsekwencji i racjonalności działania ustawodawcy. Skoro bowiem 

polskie przepisy uznają takie grupy za podatników podatku dochodowego od osób prawnych to 

logiczną konsekwencją jest stosowane tożsamej zasady w ramach przepisów o CFC, w 

szczególności zważywszy na fakt, iż regulacje te co do istoty mają na celu zbadanie wysokości 

poziomu opodatkowania takich podatników. Zagadnienie podatkowej grupy kapitałowej na tle 

przepisów o CFC skłania jednak do dyskusji w aspekcie skali obciążeń spoczywających na 

podatniku wobec realnych możliwości pozwalających na ustalenie przesłanek, jakie sformułował 

ustawodawca celem weryfikacji rozliczeń podatkowych takich grup, które funkcjonują w zgoła 

odmiennych jurysdykcjach podatkowych. Rozpiętość czynności administracyjnych 

towarzyszących wypełnianiu obowiązków nakładanych prawem winna być dostosowana do 

zamierzonych przez prawodawcę celów. Jest to postulat płynący z ogólnych zasad tworzenia 

prawa, który nakazuje wybierać środki, które są nie tylko skuteczne do osiągnięcia celu, ale które 

są zarazem jak najmniej uciążliwe dla podatników588.  

 
588 B. Brzeziński, Zasady ogólne prawa podatkowego (próba inwentaryzacji), „Kwartalnik Prawno-Finansowy” 

2018, nr 1, s. 37. 
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Problem drugi dotyczy obowiązku stosowania przepisów o CFC wobec spółek tworzących 

zagraniczną podatkową grupę kapitałową. Nie sposób odnaleźć argumentów na poparcie decyzji 

ustawodawcy w tym zakresie, tym bardziej że sami autorzy nie wyjaśniają dostatecznie zasadności 

proponowanego rozwiązania589. Zauważyć w tym miejscu należy, iż podane przez MF przyczyny 

skupiają się na zmianach odnoszących się do podatkowej grupy kapitałowej a nie na spółkach ją 

tworzących i co ciekawe, stanowią dosłowne przywołanie tezy wyroku WSA, uchylonego 

następnie przez NSA, w przedmiocie możliwości uznania podatkowej grupy kapitałowej za 

zagraniczną spółkę w rozumieniu przepisów o CFC w ich pierwotnym brzmieniu590. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż istota konstrukcji komentowanej regulacji sprowadza się do 

uszczelnienia dwóch możliwych źródeł ryzyka podatkowego, jakie ustawodawca upatruje w 

instytucji podatkowej grupy kapitałowej. Mowa tu o zagrożeniu spowodowanym, w ocenie 

ustawodawcy, faktem konsolidacji rozliczeń podatkowych grupy zagranicznych spółek oraz 

wynikającym z potencjalnego niskiego poziomu opodatkowania takich spółek jako samodzielnych 

podatników, których włączenie w strukturę podatkowej grupy kapitałowej mogło być 

podyktowane ukryciem wyniku podatkowego591.  

Rozpatrując odrębnie każde z przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych, można 

powiedzieć, że o ile nadanie zagranicznej podatkowej grupie kapitałowej statusu zagranicznej 

jednostki wydaje się mieć racjonalne uzasadnienie, to nie znajduje uznania w odniesieniu do spółek 

tworzących taką grupę. Z całą pewnością takiego uzasadnienia nie można upatrywać  wyłącznie w 

potrzebie uszczelniania systemu podatkowego.  

Końcowo należy też wskazać, że sposób definiowania podmiotów jakie należy 

zakwalifikować do statusu zagranicznych jednostek nie był przedmiotem wytycznych OECD, ani 

też regulacji unijnych zawartych w Dyrektywie ATA. Niemniej OECD odnosząc się do 

oczekiwanego z perspektywy zagadnienia unikania opodatkowania kręgu adresatów regulacji CFC 

 
589 W uzasadnieniu do projektu ustawy druk sejmowy nr 2860, s. 235, MF wyjaśnia, że: „wskazanie zagranicznej 

podatkowej grupy kapitałowej lub jednej z jej spółek, jako zagranicznej jednostki, nie tylko wypełnia istniejącą lukę 

(brak uznania lub duże wątpliwości z uznaniem zagranicznej podatkowej grupy kapitałowej za zagraniczną spółkę), 

ale i zapewnia symetrię w stosowaniu przepisów o CFC: tak jak polskie grupy kapitałowe mogą być podatnikami na 

potrzeby przepisów o CFC, tak i zagraniczne podatkowe grupy kapitałowe mogą być zagranicznymi spółkami 

kontrolowanymi (CFC)”.    
590 Zob. wyroki: WSA we Wrocławiu z dnia 05.04.2016 r. I SA/Wr 1987/15 oraz NSA z dnia 05.12.2018 r. II FSK 

3424/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 10.02.2022). 
591 Argumenty te przywołuje wprost MF w treści omawianego uzasadnienia projektu ustawy, s. 243.  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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wskazywało na podmioty „podlegające opodatkowaniu”592. Takim podmiotem z pewnością nie jest 

spółka będąca członkiem grupy podatkowej, jeśli w świetle przepisów państwa jej rezydencji nie 

jest ona podatnikiem podatku dochodowego, co ma miejsce w przypadku objęcia jej konsolidacją 

rozliczenia podatkowego na poziomie całej tej grupy.  

 

4. Zagraniczny zakład zagranicznej jednostki 

 

4.1 Definicja zagranicznego zakładu 

 

Normatywne ujęcie zagranicznego zakładu jako jednostki kontrolowanej w polskich 

regulacjach o CFC stanowiło odpowiedź na rekomendacje OECD zawarte w Planie BEPS nr 3. 

Przepisy o CFC nie definiują pojęcia zagranicznego zakładu i nie przewidują szczególnych 

rozwiązań w zakresie sposobu ich opodatkowania. W obszarze podatków dochodowych 

rozumienie zakładu osadza się na definicji ukształtowanej przez OECD, której kształt nadają 

postanowienia Konwencji Modelowej593. Definicja zakładu stanowi jedno z istotnych pojęć 

międzynarodowych umów bilateralnych zawieranych w celu integracji krajowych systemów 

podatkowych w wymiarze transgranicznym594. Postanowienia międzynarodowych umów 

podatkowych służą eliminacji podwójnego opodatkowania, które może pojawić się w związku ze 

zbiegiem przepisów dwóch jurysdykcji podatkowych mających zastosowanie do działalności 

gospodarczej zakładu595. Tworzenie zakładów w obcych jurysdykcjach podatkowych jest bowiem 

powszechnie znanym i stosowanym na szeroką skalę narzędziem optymalizacji podatkowej, 

pozwalającej na osiągnięcie korzyści podatkowych m.in. poprzez wykorzystanie różnic w 

sposobach opodatkowania zakładu przez dwa odmienne systemy podatkowe czy też kształtowanie 

relacji biznesowych w sposób pozwalający na uniknięcie spełnienia przesłanki obecności 

podatkowej kwalifikowanej jako zakład596. Definicja zakładu odgrywa również kluczową rolę w 

 
592 OECD wyraźnie wskazuje, że zaleca się ogólne zdefiniowanie podmiotów objętych zakresem, tak aby oprócz 

włączenia podmiotów korporacyjnych zasady CFC miały również zastosowanie do spółek osobowych, trustów i 

stałych zakładów (PE), gdy podmioty te są własnością CFC lub są traktowane w jurysdykcji nadrzędnej jako podmioty 

podlegające opodatkowaniu odrębne od ich właścicieli, Public Discussion Draft BEPS ACTION 3: Strengthening CFC 

Rules 12 May 2015, Rozdział 2, wiersz 30.  
593 Zob. art. 5 Konwencji Modelowej. 
594 R. Lipniewicz, Podatkowy zakład zagraniczny. Koncepcja i funkcjonowanie, Warszawa 2017, s. 28. 
595 M. Jamroży, Zagraniczny zakład w kontekście działań BEPS, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294, s. 61. 
596 Ibidem, s. 62 
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procesie zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania597, który jest jednym z celów 

zawieranych konwencji podatkowych598. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posiada własną definicję legalną 

zagranicznego zakładu wzorowaną na modelu wypracowanym przez OECD, z zastrzeżeniem 

pierwszeństwa stosowania definicji wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, jeśli jej postanowienia stanowią inaczej599. Biorąc pod uwagę ogólną zasadę leżącą 

u podstaw stosowania przepisów o CFC, definicja zagranicznego zakładu wynikająca z przepisów 

ogólnych u.p.d.o.p. ma odpowiednie zastosowanie do ustalenia statusu zagranicznej jednostki w 

świetle przepisów o CFC. Koncepcja zagranicznego zakładu w przepisach o CFC kształtowała się 

na przestrzeni kilku lat i ostatecznie w wyniku prac legislacyjnych doszczelniających polski system 

podatkowy doprecyzowano status zagranicznych zakładów w dwojaki sposób. Po pierwsze, do 

katalogu zagranicznych jednostek włączone zostały zagraniczne zakłady rezydenta polskiego600 

oraz zagraniczne zakłady należące do kontrolowanych przez polskich podatników jednostek 

zagranicznych601. Oznacza to, że zagraniczną jednostką jest zarówno zagraniczny zakład 

utworzony w obcej jurysdykcji podatkowej przez polskiego podatnika, jak również zagraniczny 

zakład należący do zagranicznej jednostki, kontrolowanej przez polskiego podatnika, utworzony 

w jurysdykcji innej niż miejsce rezydencji zagranicznej jednostki. Po drugie, wprowadzone zostały 

regulacje odnoszące się do sposobu stosowania przepisów o CFC wobec działalności prowadzonej 

przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną za pośrednictwem zagranicznego zakładu utworzonego 

przez taką jednostkę w innym państwie602.    

 

 

 
597 R. Lipniewicz, Podatkowy …, s. 30 
598 K. Bany, Międzynarodowe konwencje podatkowe a unikanie opodatkowania (1), „Przegląd Podatkowy” 2006 

nr 11, s. 27. 
599 Zgodnie z art. 4a pkt 11 u.p.d.o.p. jest to stała placówka, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na 

terytorium jednego państwa wykonuje działalność na terytorium innego państwa, jak również plac budowy, budowa, 

montaż lub instalacje, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na 

terytorium innego państwa, a także pełnomocnik, który w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd 

na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa. 
600 Art. 24a ust. 19 pkt 1 u.p.d.o.p.  
601 Art. 24a ust. 2b u.p.d.o.p. 
602 Art. 24a ust. 3a u.p.d.o.p. 
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4.2 Opodatkowanie dochodów zagranicznego zakładu w świetle przepisów o podatku 

od zagranicznych jednostek kontrolowanych 

 Idea opodatkowania zagranicznych zakładów należących do polskich rezydentów ma ścisły 

związek z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Polska603. Rolą tych umów jest wyznaczenie jurysdykcji podatkowej państw, których prawo 

wewnętrze nakłada obowiązek podatkowy w stosunku do tego samego dochodu604. Kolizja taka 

może mieć miejsce w odniesieniu do zysków osiąganych przez podatnika za pośrednictwem 

zakładu położonego w innej jurysdykcji podatkowej. Zdecydowana większość umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę przyjmuje jako zasadę opodatkowanie 

działalności gospodarczej zagranicznego zakładu przy zastosowaniu metody wyłączenia605. 

Oznacza to przekazanie kompetencji do opodatkowania zagranicznych zakładów przysługujących 

państwu polskiemu na mocy jego wewnętrznych przepisów podatkowych na rzecz państwa 

położenia tego zakładu. Z perspektywy przepisów o CFC całkowita rezygnacja z władztwa 

podatkowego wobec zagranicznych zakładów umożliwiałaby wykorzystywanie takich zakładów 

przez polskich podatników do unikania opodatkowania, jeśli w kraju prowadzenia działalności 

zakładu byłyby one zwolnione z opodatkowania lub opodatkowane preferencyjną względem 

polskiej stawką podatkową606. W związku z tym, celem ograniczenia praktyki nadużyć 

podatkowych, przepisy o CFC nakazują stosowanie wobec zagranicznych zakładów polskiego 

podatnika zasad opodatkowania właściwych dla pozostałych zagranicznych jednostek, jeżeli 

dochody z prowadzonej przez ten zakład działalności nie zostały uwzględnione w podstawie 

opodatkowania polskiego podatnika na podstawie przepisów u.p.d.o.p.  

 Natomiast zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczne jednostki 

kontrolowane (nierezydentów) za pośrednictwem ich zagranicznych zakładów, uregulowane 

zostały w drodze dwóch nowelizacji art. 24a u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 2018 r. a 

następnie od 2019 r. Pierwsza z nich, uregulowała jednoznacznie status zagranicznego zakładu 

stanowiąc, że: za zagraniczną jednostkę może być również uznany zagraniczny zakład zagranicznej 

 
603 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 72-73. 
604 M. Jamroży, Podstawowe determinanty obciążenia podatkowego w stosunkach międzynarodowych, [w:] 

Opodatkowanie dochodów zagranicznych, red. M. Jamroży, Warszawa 2016, s. 25. 
605 Zob. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 

2005 r., nr 12, poz. 90). 
606 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 72-73. 
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jednostki w dowolnej postaci607. Druga nowelizacja wprowadziła przepis dotyczący sposobu 

weryfikacji statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągającej dochody z działalności jej 

zagranicznego zakładu, stanowiąc, że: przy wyliczaniu różnicy poziomów opodatkowania 

zagranicznej jednostki (trzecia przesłanka weryfikująca status) nie uwzględnia się zagranicznego 

zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest 

zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej608.  Innymi słowy, 

zagraniczny zakład zagranicznej jednostki posiada odrębny status zagranicznej jednostki, przy 

czym dochodów tego zakładu nie uwzględnia się w dochodach zagranicznej jednostki dla celów 

weryfikacji jej statusu jako zagranicznej jednostki kontrolowanej, jeżeli zakład ten nie podlega 

opodatkowaniu w kraju rezydencji podatkowej jego zagranicznej jednostki.  

   

4.3 Wnioski de lege lata dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznego zakładu 

zagranicznej jednostki  

Uściślenie zasad opodatkowania zagranicznych zakładów w płaszczyźnie regulacji CFC w 

sposób wyraźny skorelowane zostało z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Polska. Relacje między przepisami o CFC a postanowieniami 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania budziły zainteresowanie przedstawicieli doktryny 

już od momentu wprowadzenia podatku CFC do polskiego systemu podatkowego609. Uwagi 

autorów skupiają się w głównej mierze na ocenie zasadności powiązania polskich CFC z umowami 

o unikaniu podwójnego opodatkowania, albowiem nie jest to rozwiązanie odpowiadające 

stanowisku OECD. Krytyka podejścia polskiego ustawodawcy do sposobu opodatkowania stałych 

zakładów, pomimo iż nadal obecna w komentarzach przedstawicieli prawa podatkowego610, 

pozostaje bez wpływu na kształt przepisów o CFC. 

 
607 Art. 24a ust. 2b u.p.d.o.p. 
608 Art. 24a ust. 3a u.p.d.o.p. 
609 Zob. szerzej na ten temat w B. Kuźniacki, Polskie …, cz. 1,; B. Kuźniacki, Polskie …., cz. 2; B. Kuźniacki, 

Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w 

zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 3; F. Majdowski, Stosowanie 

regulacji CFC w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – ocena stanowiska OECD (1), „Monitor 

Podatkowy” 2016, nr 9; F. Majdowski, Stosowanie regulacji CFC w kontekście umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania – stanowisko judykatury w wybranych państwach, cz. 2, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 3.  
610 Zob. Uwagi na temat metody wyłączenia stosowanej wobec opodatkowania stałych zakładów w B. Kuźniacki, 

Controlled …, 7.2.2 Foreign exempted PE (income of which is not included in the taxable base of the Polish taxpayer). 
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Zagadnienie to zasługuje jednak na głębszą refleksję z perspektywy przyjętej do polskich 

przepisów o CFC zasady opodatkowania dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej 

osiąganych z działalności jej zagranicznych zakładów.  

Przede wszystkim podkreślić należy, iż regulacje CFC odnoszące się do zagranicznych 

zakładów należących do zagranicznych jednostek kontrolowanych, w przeciwieństwie do regulacji 

dotyczących zakładów należących do polskich podatników, nie odwołują się do 

międzynarodowych porozumień podatkowych. Należy domniemywać, iż powodem takiego 

rozwiązania jest okoliczność, że stroną tychże porozumień nie jest Polska. Stąd wnioskować 

należy, że przedmiotem zainteresowań polskiego ustawodawcy w tym obszarze jest wyłącznie 

potwierdzenie miejsca opodatkowania dochodów zagranicznego zakładu celem ustalenia jego 

statusu w świetle przepisów o CFC.  

Przyjęte rozwiązanie obarczone jest dużym ryzykiem podwójnego opodatkowania dochodów 

zagranicznej jednostki prowadzącej działalność za pośrednictwem zagranicznego zakładu. Źródła 

potencjalnego ryzyka podwójnego opodatkowania należy upatrywać w zbiegu dwóch obcych 

jurysdykcji podatkowych, co ma miejsce, gdy opodatkowaniu podatkiem CFC podlega 

zagraniczna jednostka kontrolowana z tytułu dochodów własnych oraz osiąganych za 

pośrednictwem zakładów położonych na obszarze innych państw, a także w zbiegu tychże 

jurysdykcji z przepisami krajowymi w przedmiocie definicji zagranicznego zakładu oraz zakresu 

stosowania krajowych przepisów o CFC wobec takich zakładów.  

Reasumując zasady opodatkowania działalności zagranicznych zakładów należy stwierdzić, 

iż podwójne opodatkowanie dochodów staje się realne w sytuacji, gdy dochody zagranicznego 

zakładu będą podlegały opodatkowaniu jednocześnie w państwie rezydencji zagranicznej jednostki 

i w państwie miejsca prowadzenia działalności jej zakładu, o czym rozstrzygać mogą 

postanowienia umów bilateralnych zawartych między obydwu państwami oraz ich ustawodawstwo 

wewnętrzne. Polskie regulacje wydają się w tym względzie odwoływać, choć nie stanowią o tym 

wprost, do metody eliminacji podwójnego opodatkowania w drodze wyłączenia prawa do 

opodatkowania tych dochodów po stronie jednego państwa na rzecz państwa drugiego. Niemniej 

wobec braku odpowiednich rozwiązań w tym zakresie, powstaje wątpliwość czy w analizowanym 

przypadku należy uwzględnić postanowienia umów międzynarodowych, a jeśli tak to czy 

stosowanie przepisów o CFC winno uwzględniać także inną wykorzystywaną w treści umów 

bilateralnych metodę eliminacji podwójnego opodatkowania, t.j. metodę kredytu podatkowego. 
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Metoda ta, w ogólnym ujęciu, pozwala dwóm zainteresowanym państwom (państwu źródła – 

położenia zakładu i państwu rezydencji – spółki, do której należy zagraniczny zakład) na 

jednoczesne opodatkowanie dochodów tego samego zakładu, przy jednoczesnym zastosowaniu 

metody eliminacji podwójnego opodatkowania poprzez przyznanie prawa do odliczenia podatku 

zapłaconego w drugim państwie611. Należy mieć na uwadze, iż metody eliminacji odnoszą się 

wyłącznie do ogólnych zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez podmioty z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że nie regulują one zasad opodatkowania 

dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych, a jedynie stanowią źródło informacji o 

podziale kompetencji podatkowych państw do celów stosowania przepisów o CFC. Bliższa analiza 

tego zagadnienia w odwołaniu do reguły zawartej w art. 24a ust. 3a u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, 

że jeśli postanowienia odpowiedniej umowy bilateralnej przewidują zastosowanie metody kredytu 

podatkowego, to dochód zagranicznego zakładu zostanie przypisany zagranicznej jednostce i w 

ostatecznym rezultacie zostanie uwzględniony w podstawie opodatkowania podatkiem CFC. Nie 

oznacza to jednak, że dochód ten zostanie automatycznie wyłączony z analizy dla potrzeb 

weryfikacji statusu zagranicznego zakładu jako zagranicznej jednostki kontrolowanej i końcowo z 

podstawy opodatkowania podatkiem CFC. W rezultacie, przepisy o CFC znajdą odpowiednie 

zastosowanie do dochodów zagranicznego zakładu uwzględnionych w podstawie opodatkowania 

zagranicznej jednostki kontrolowanej, do której ten zakład należy i jednocześnie do dochodów tego 

zakładu podlegających opodatkowaniu w kraju miejsca prowadzenia działalności zakładu. Co 

więcej, polskie przepisy o CFC nie przewidują w tym względzie metody eliminacji podwójnego 

opodatkowania wynikającego z rozliczenia podatku CFC.        

5. Podsumowanie. 

Konstrukcja polskich przepisów o CFC skłania do refleksji na temat wymiaru obciążeń jakie 

spoczywają po stronie podatników w związku ze stosowaniem tych przepisów w transgranicznej 

działalności gospodarczej. Skala obowiązków podatkowych staje się widoczna na tle omówionych 

obszarów działalności międzynarodowych grup kapitałowych prowadzonej na terytoriach państw 

spoza UE i EOG. Przepisy o CFC cechuje wysoki stopień zawiłości i brak precyzji formułowanych 

 
611 M. Jamroży, Unikanie podwójnego opodatkowania, [w:] Opodatkowanie dochodów zagranicznych, red. M. 

Jamroży, Warszawa 2016, s. 37-38. 
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pojęć, co w przypadku tak skomplikowanej materii regulacyjnej powoduje, że stosowanie tych 

przepisów nie tylko utrudnia podatnikom prowadzenie działalności, ale także hamuje rozwój 

gospodarczy przedsiębiorstwa. Analiza zdarzeń występujących w działalności zagranicznych 

podatkowych grup kapitałowych, a także mających za przedmiot czynności restrukturyzacyjne w 

kontekście stosowania przepisów o CFC jest przykładem multiplikacji ustawowych obowiązków 

podatkowych, które mogą zniechęcić podatników do inwestowania na terytoriach państw trzecich. 

W tym przypadku spółki kontrolowane przez polskiego podatnika, ze względu na ich rezydencję 

podatkową, pozbawione zostają możliwości zastosowania zwolnień i innych preferencyjnych 

rozwiązań związanych ze stosowaniem przepisów o CFC, jakie przyznają polskie i unijne przepisy 

dla tożsamych transakcji i grup podatkowych, których uczestnikami są rezydenci krajowi i unijni.  

Wysoki stopień restrykcyjności polskich regulacji w odniesieniu do tej grupy podatników 

świadczy o słabości tworzonego prawa, którego przyczyny tkwią w wadliwości procesu 

legislacyjnego pomijającego skutki uboczne wprowadzanych środków prawnych widoczne w 

procesie stosowania tego prawa przez podatników. Kształtowanie obowiązków podatkowych nie 

może stanowić wyłącznie odpowiedzi na potrzeby fiskalne państwa. Pomijanie sytuacji 

podatników w procesie tworzenia prawa, w szczególności, gdy prawo to marginalizuje procesy 

gospodarcze oraz ekonomiczne znaczenie wprowadzanych do systemu podatkowego środków 

prawnych, może świadczyć o naruszeniu fundamentalnych zasad tworzenia prawa.  

Skutki stosowania przepisów o CFC przedstawione w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych 

wybranych z obszaru działalności międzynarodowych grup kapitałowych są przykładem nadmiaru 

ingerencji państwa w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, będącej wynikiem zachwiania proporcji 

pomiędzy oczekiwanym celem przepisów o CFC a przyjętymi w ustawie rozwiązaniami, które 

dyskryminują polskich podatników, czyniąc ich mniej konkurencyjnymi wobec innych 

podatników prowadzących działalność w obszarze międzynarodowym. 
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ROZDZIAŁ V. PRZEPISY O PODATKU OD ZAGRANICZNYCH JEDNOSTEK 

KONTROLOWANYCH A POSTULATY RÓWNOŚCI I PROPORCJONALNOŚCI 

OPODATKOWANIA 

1. Wprowadzenie  

Fiskalny charakter prawa podatkowego612 i swoboda organów władzy publicznej związana z 

tworzeniem i stosowaniem tego prawa implikuje potrzebę zapewnienia podatnikom minimum 

bezpieczeństwa przy wypełnianiu ustawowych obowiązków podatkowych. Podstawowym 

narzędziem ochrony podatników przed negatywnymi skutkami fiskalnego celu opodatkowania jest 

przede wszystkim wyznaczenie granic opodatkowania613, które zważywszy na konstytucyjne 

uprawnienie państwa do nakładania podatków znajdują swój wyraz w odpowiednich regulacjach 

aktu najwyższej rangi.  

Prawne granice opodatkowania wywodzi się przede wszystkim z zasady demokratycznego 

państwa prawnego uregulowanej w art. 2 Konstytucji RP614 wyznaczającej aktualnie standardy 

tworzenia prawa polskiego, w tym również prawa podatkowego. Zasada demokratycznego 

państwa prawnego stanowi niejako zbiór postulatów odnoszących się do techniki prawodawczej i 

bezpieczeństwa prawnego, które mają równoważyć swobodę ustawodawcy w kształtowaniu 

obciążeń podatkowych615 i realizować materialną sprawiedliwość podatkową. Postulaty te 

urzeczywistniają się m.in. w zasadzie równości i proporcjonalności opodatkowania, które strzegą 

granic kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w zakresie stanowienia i stosowania 

prawa podatkowego tak w obszarze prawa krajowego, jak i międzynarodowego.  

Zarówno zasada równości opodatkowania, jak i zasada proporcjonalności opodatkowania 

uregulowane zostały w Traktacie i jako takie uznawane są za ogólne zasady prawa unijnego. 

Akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do UE skutkowała przejęciem do krajowego porządku 

prawnego prawa unijnego, a także akceptacją orzecznictwa TSUE616. Obowiązek respektowania 

prawa UE i dorobku orzeczniczego TSUE wymusza na państwach członkowskich formułowanie 

 
612 Oznaczający gromadzenie większości dochodów budżetu państwa, zob. J. Głuchowski, Polskie prawo 

podatkowe, Warszawa 2006, s.16.  
613 R. Mastalski, Tworzenie prawa …, s. 38.  
614 Ibidem. 
615 R. Dowgier, Zasada demokratycznego państwa prawnego jako fundament stanowienia prawa podatkowego [w:] 

Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. Lewkowicz, J. 

Stankiewicz, Białystok 2010, s. 97.  
616 A. Mudrecki, Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Warszawa 2020, s. 43. 
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krajowych przepisów podatkowych w zgodzie z wymogami prawa unijnego. Oznacza to nie tylko 

obowiązek dostosowania krajowych porządków prawnych do prawa UE, a także konieczność 

wypracowania przez państwa członkowskie mechanizmów zapewniających stanowienie prawa 

oraz kontrolę jego stosowania zgodnie z naczelnymi postulatami obowiązującymi w całej UE.  

Polskie regulacje CFC, chociaż relatywnie młode, poddawane są częstym weryfikacjom ze 

strony ustawodawcy krajowego, których efektem są cykliczne nowelizacje przepisów o CFC 

ukierunkowane na zwiększenie ich skuteczności. Ocena polskich regulacji z punktu widzenia ich 

jakości czy bezpieczeństwa podatnika nie była jak dotąd przedmiotem analiz ze strony środowiska 

nauki i praktyki prawa podatkowego. Pierwszy okres obowiązywania regulacji dotyczących 

zagranicznej jednostki kontrolowanej zainicjował komentarze odnoszące się do tego zagadnienia 

in abstracto, a tylko nieliczne publikacje podjęły tematykę oceny zgodności tych przepisów z 

normami wyższego rzędu617. Zdecydowanie jednak poza obszarem zainteresowań doktryny 

pozostał praktyczny wymiar przepisów o CFC, który urealnia się w skali obowiązków ciążących 

na podatnikach w związku ze stosowaniem przepisów o CFC.  

Z perspektywy bezpieczeństwa podatnika ważne jest, aby normy prawne, których jest 

adresatem, respektowały podstawowe wartości konstytucyjne, a także standardy opodatkowania 

wypracowane na poziomie Unii Europejskiej. Te ostatnie wydają się tym bardziej istotne, jako że 

przepisy o CFC z samej definicji wykraczają poza krajowy obszar aktywności gospodarczej 

podatników. Siedmioletni już okres formowania się polskich regulacji o zagranicznych 

jednostkach kontrolowanych zarówno w płaszczyźnie dokonywanych zmian ustawodawczych, jak 

i kształtującej się przez ten czas linii orzeczniczej oraz stanowiska organów podatkowych stwarza 

obiektywne warunki do oceny tych przepisów z perspektywy ich stosowania, albowiem 

konstytucyjne granice opodatkowania ustalane są ostatecznie w procesie stosowania prawa 

podatkowego618.  

Wobec ujawnionych i przedstawionych w rozdziale IV pracy wad przepisów o CFC, których 

przejawem jest ich nadmierna ingerencja w działalność gospodarczą podatników, niezbędne jest 

 
617 Jak dotąd zagadnienie zgodności przepisów o CFC z Konstytucją RP i prawem UE było przedmiotem badań 

przeprowadzonych przez B. Kuźniackiego, których wyniki przedstawione zostały w monograficznym opracowaniu nt. 

Controlled Foreign … .  
618 R. Mastalski, Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego w zgodzie z Konstytucją [w:] Konstytucyjne 

uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. Lewkowicz, J. Stankiewicz, 

Białystok 2010, s. 416. 
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zbadanie zgodności polskich regulacji CFC z fundamentalnymi zasadami tworzenia prawa. W 

pierwszej kolejności analiza obejmować będzie ocenę zgodności przepisów o CFC z zasadą 

proporcjonalności opodatkowania. Argumentem przemawiającym za tym kierunkiem badań są 

ustalenia poczynione w obszarze obowiązków podatkowych związanych z ustaleniem ustawowych 

przesłanek kwalifikujących spółki zależne jako zagraniczne jednostki kontrolowane. Nadto, 

zważywszy na zróżnicowane podejście polskiego ustawodawcy w określaniu zakresu stosowania 

przepisów o CFC wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytoriach państw 

członkowskich UE i EOG i względem państw trzecich, przeprowadzona zostanie ocena tych 

regulacji w kontekście nakazu równości opodatkowania. Wyniki badań stanowić będą punkt 

wyjścia dla opracowania propozycji zmian przepisów o CFC w sposób umożliwiający podatnikom 

sprawniejsze oraz mniej uciążliwie wykonywanie obowiązków ustawowych i zarazem w sposób 

zapewniający skuteczność tych przepisów z punktu widzenia budżetu państwa. 

 

2. Przepisy o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych a spełnienie wymogu 

proporcjonalności opodatkowania  

2.1 Zasada proporcjonalności w ujęciu normatywnym i orzeczniczym 

Władczy charakter prawa podatkowego, zarówno w wymiarze materialnym, jak i 

proceduralnym, wymaga równoważenia skutków wynikających ze stosowania przymusu 

podatkowego. Zasada władztwa daninowego uregulowana została w treści art. 84 i art. 217 

Konstytucji RP i w tym kształcie stanowi ona prerogatywę organów władzy publicznej do 

egzekwowania jednego z fundamentalnych obowiązków obywatelskich jakim jest utrzymanie 

państwa, który wyraża się w powinności dostarczenia państwu środków niezbędnych do jego 

funkcjonowania i wypełniania zadań619. Ingerencja organów władzy publicznej w związku z 

realizacją zadań państwa obliguje państwo do wypracowania mechanizmów kontroli, które mają 

stać na straży nienaruszalności podstawowych praw i wolności zdefiniowanych w ustawie 

zasadniczej620. Nie ulega wątpliwości, że takie prawa i wolności mogą być przedmiotem 

 
619 T. Dębowska-Romanowska, T. Nowak, Art. 84 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 

1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, wyd. 1, https://sip.legalis.pl/ (dostęp: 20.10.2021). 
620 M. A. Duda, Wpływ zasady proporcjonalności na proces kształtowania powszechnego obowiązku podatkowego 

[w.] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. Lewkowicz, J. 

Stankiewicz, Białystok 2010, s. 439. 

https://sip.legalis.pl/
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ograniczeń ze strony organów władzy publicznej w związku z realizacją polityki podatkowej. Stąd 

istotne jest równoważenie i miarkowanie swobody ustawodawczej w kształtowaniu obowiązków 

fiskalnych obywateli621. Taką funkcję pełni zasada proporcjonalności.     

W polskim systemie podatkowym zasada ta funkcjonuje w kilku płaszczyznach: po pierwsze, 

w ujęciu normatywnym jako ogólna zasada prawna uregulowana w Konstytucji RP, po drugie, jako 

zasada orzecznicza, stanowiąca przedmiot rozpatrywań i wykładni sądów i po trzecie, w ujęciu 

doktrynalnym, mająca zastosowanie w nauce prawa622. Zakres stosowania zasady 

proporcjonalności wskazuje zarazem, iż jest to reguła funkcjonująca nie tylko w teorii prawa, lecz 

także w praktyce623.  

W znaczeniu ogólnym, zasada proporcjonalności służy miarkowaniu działań organów 

władzy publicznej poprzez dostosowanie środków działania podejmowanych przez władzę 

publiczną, do założonych przez nią celów624.  W prawie podatkowym, zasada ta ma przede 

wszystkim ograniczać nadmierną działalność legislacyjną państwa w zakresie kształtowania 

podatków oraz określania obowiązków podatkowych625. Chodzi tu o spełnienie wymogu 

adekwatności, czyli zachowania proporcji użytych środków do zamierzonego celu oraz wymogu 

konieczności, czyli doboru środka niezbędnego do realizacji tego celu626.     

Adresatami zasady proporcjonalności są organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

judykatura627. Wynika stąd, że kryterium proporcjonalności znajdzie zastosowanie zarówno na 

etapie tworzenia prawa, jak i jego stosowania, w tym w szczególności jako czynnik kontroli 

sprawowanej przez sądy administracyjne. Z tych względów podkreślić należy doniosłość 

orzecznictwa sądowego jako wyznacznika możliwości wykorzystania zasady proporcjonalności w 

polskim prawie podatkowym.   

Zasada proporcjonalności jako naczelna zasada polskiego systemu prawnego o randze 

konstytucyjnej wyrażona została po raz pierwszy expressis verbis w obowiązującej Konstytucji RP 

 
621 R. Dowgier, Zasada demokratycznego…, s. 97. 
622 A. Mudrecki, op. cit., s. 22-26. 
623 S. Golec, Rozprawa doktorska nt. Zasada proporcjonalności jako podstawa rozstrzygnięcia sądu 

administracyjnego w sprawach podatkowych, Białystok 2018, s. 7,  

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7589/1/S_Golec_Zasada_proporcjonalnosci_jako_podstawa_r

ozstrzygniecia_sadu_administracyjnego.pdf (dostęp: 05.11.2021).   
624 J. Zakolska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008, s. 9. 
625 A. Mudrecki, op. cit., s. 73. 
626 B. Brzeziński, Zasady …, s. 37.  
627 A. Mudrecki, op. cit., s. 13. 

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7589/1/S_Golec_Zasada_proporcjonalnosci_jako_podstawa_rozstrzygniecia_sadu_administracyjnego.pdf
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7589/1/S_Golec_Zasada_proporcjonalnosci_jako_podstawa_rozstrzygniecia_sadu_administracyjnego.pdf
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z dnia 2 kwietnia 1997 r. W brzmieniu nadanym przez art. 31 ust. 3 Konstytucji RP628 zasada ta 

określa granice dopuszczalnej przez państwo ingerencji w sferę wolności i praw jednostki. W 

doktrynie prawa podatkowego oraz prawa konstytucyjnego wskazuje się, że z perspektywy 

rozstrzygania spraw podatkowych przepis ten znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 

ograniczeń praw i wolności w zakresie zwerbalizowanym stricte w omawianej regulacji629. 

Oznacza to, że ocena proporcjonalności z punktu widzenia podatkowego może stanowić przedmiot 

oceny działań ustawodawczych podejmowanych w ramach realizacji funkcji fiskalnej polegającej 

na pobieraniu przez państwo środków pieniężnych niezbędnych do realizacji jego zadań630.  

Wykładnia art. 31 ust. 3 Konstytucji RP prowadzi do wniosku, że zagadnienie ograniczenia 

wartości konstytucyjnych może być przedmiotem rozpatrywań tylko w odniesieniu do zakresu czy 

sposobu realizacji obowiązków podatkowych631.  

Rozpatrując zagadnienie zasady proporcjonalności w ujęciu normatywnym odwołać należy 

się również do regulacji art. 2 Konstytucji RP formułującej zasadę demokratycznego państwa 

prawnego, która będąc fundamentem kształtowania prawodawstwa podatkowego w Polsce632 

mieści szereg innych zasad istotnych dla tworzenia polskiego prawa podatkowego, nie wyrażonych 

expressis verbis w Konstytucji RP633. W literaturze wskazuje się, że przywołany przepis stanowił 

zobowiązanie TK i NSA do kontroli działań władzy publicznej zgodnie z przyjętymi standardami 

prawnymi państwa prawa634.  

W świetle stanowiska doktryny zasada proporcjonalności w obszarze prawa podatkowego 

winna być rozpatrywana na dwa sposoby. 

 
628 Przepis ten stanowi, że „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 

lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.  
629 Pogląd prezentowany m.in. przez B. Kuźniacki, Controlled Foreign … (Chapter 14.3.1 Scope of the principle 

of proportionality), a także T. Dębowska-Romanowska, T. Nowak, op. cit., [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz 

do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016. 
630 M. Sosnowski, Sprawność fiskalna podatków dochodowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, 

nr 5 (83), cz. 1, s. 43. 
631 F. Majdowski, Rozprawa doktorska nt. Status prawno-podatkowy zagranicznej jednostki kontrolowanej w 

podatku dochodowym, Warszawa 2019, s 148-149. 
632 A. Gomułowicz, Aspekty ustrojowe opodatkowania [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga 

pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999, s. 375. 
633 R. Zieliński, Tworzenie prawa podatkowego w Polsce w świetle demokratycznego państwa prawa, [w:] 

Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. Lewkowicz, J. 

Stankiewicz, Białystok 2010, s.109. 
634 M. Wyrzykowski, Legislacja – demokratyczne państwo prawa – radykalne reformy polityczne i gospodarcze, 

[w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1992, s. 38–39. 
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Pierwszy, znajduje bezpośrednie umocowanie w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, drugi 

natomiast wywodzi się pośrednio z treści art. 2 Konstytucji RP. Zarówno w teorii prawa, jak i w 

treści orzeczeń TK utrwaliło się stanowisko, że obydwie z wymienionych zasad mogą stanowić 

wskaźnik oceny proporcjonalności działań ustawodawcy pod warunkiem, że ocena ta uwzględniać 

będzie wytyczne TK dotyczące kierunków stosowania tych przepisów635. W tym sensie TK 

zaznacza, że reguła wyrażona w art. 2 Konstytucji RP w przypadku ustaw podatkowych, pozwala 

na zastosowanie zasady proporcjonalności jako oceny skali ingerencji ustawodawcy, ale w 

oderwaniu od naruszenia konkretnego prawa lub wolności konstytucyjnej636.  

Zgodnie z tezami TK, kontrola swobody legislacyjnej polskiego ustawodawcy winna 

uwzględniać kryteria testu proporcjonalności637 obejmującego dyrektywy przydatności, 

konieczności i proporcjonalności sensu stricto638. W ujęciu klasycznym639 poszczególne kryteria 

oznaczają, że zastosowane przez ustawodawcę środki prawne nadają się do osiągnięcia założonego 

przez ustawodawcę celu oraz że stanowią dla jednostki jak najmniejsze obciążenie przy 

jednoczesnym zapewnieniu skuteczności tych środków a korzyści płynące z zastosowania 

środków, z punktu widzenia sytuacji podatnika, przeważają nad kosztami640. 

W doktrynie prawa konstytucyjnego za utrwalone uznać należy stanowisko, że art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP dotyczy nie tylko praw i wolności wymienionych explicite w treści tejże regulacji, 

ale także wszystkich praw i wolności, które zagwarantowane zostały w pozostałych rozdziałach 

Konstytucji641. Uzasadnia to nie tylko systematyka Konstytucji RP642, ale również uniwersalny 

charakter klauzuli wyrażonej w art. 31 ust. 3, która odwołuje się do praw i wolności definiowanych 

 
635 Zob. wyroki TK z dnia 20.04.2004 r., K 45/02 i z dnia 13.03.2007 r., K 8/07 oraz postanowienie TK z dnia 

16.02.2009 r., Ts 202/06, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ (dostęp: 10.10.2021). 
636 P. Selera, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie podatkowym Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i 

Prawo” 2017, nr 4, s. 51. 
637 Test wywodzi się z teorii R. Alexego na temat sposobu rozstrzygania kolizji zasad w procesie argumentacji 

prawniczej opartej na zasadzie proporcjonalności; Zob. na ten temat w: A. Frąckowiak-Adamska, Zasada 

proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Rozdział 1 pkt 1.2. 

Szczególny charakter zasady proporcjonalności, Warszawa 2009, https://sip.lex.pl (dostęp: 15.10.2021). 
638 A. Mudrecki, op. cit., s. 174. 
639 Według doktryny klasyczne ujęcie zasady proporcjonalności wywodzi się z prawa niemieckiego. Szerzej na ten 

temat zob. J. Zakolska, op. cit., s. 17-31. 
640  A. Bartosiewicz, Polskie przepisy dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu olejów opałowych a unijna zasada 

proporcjonalności [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Warszawa 2016, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 08.11.2021).   
641 L. Garlicki red., M. Zubik red., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warszawa 2016, 

Komentarz do art. 31 pkt 23, https://sip.lex.pl (dostęp: 10.11.2021). 
642 A. Mudrecki, op. cit., s. 172. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/
https://sip.lex.pl/
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jako szeroko rozumiany interes publiczny643. Powyższa teza pozwala zatem przyjąć, iż dyspozycja 

komentowanej regulacji obejmuje także prawa i wolności jakie mogą stać się przedmiotem 

naruszeń w związku z realizacją obowiązku podatkowego.  

Reasumując, w świetle wytyczonej przez TK linii interpretacyjnej, badanie 

proporcjonalności działań ustawodawczych należy rozpatrywać w pierwszej kolejności w ramach 

dyspozycji art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ale tylko w takim zakresie w jakim nie dotyczy 

ustanowienia ciężaru podatkowego, który – jak wskazuje TK – sam w sobie stanowi ograniczenie 

praw i wolności konstytucyjnych644. Badanie to winno sprowadzać się do przeprowadzenia testu 

proporcjonalności pomiędzy określonymi ustawowo obowiązkami podatkowymi a celami danej 

regulacji. Natomiast kryterium proporcjonalności wywodzone z art. 2 Konstytucji RP znajdzie 

zastosowanie, gdy wykładnia przepisu prawnego nie pozwalała na zastosowanie art. 31 ust. 3, 

niemniej okoliczności rozpatrywanej sprawy w świetle zasady demokratycznego państwa 

prawnego stwarzają warunki do zastosowania w tym przypadku zasady proporcjonalności645. 

Innymi słowy, przywołany art. 2 może stanowić podstawę orzekania wyłącznie akcesoryjnie, w 

odniesieniu do takich przypadków, które nie zostały wymienione wprost w ustawie zasadniczej, a 

które bezsprzecznie składają się na istotę demokratycznego państwa prawnego646.      

Zasada proporcjonalności jako jedna z naczelnych zasad prawa podatkowego może stanowić 

materialną podstawę prawną rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w sprawach podatkowych647. 

Orzecznictwo sądów administracyjnych odgrywa doniosłą rolę w kształtowaniu się prawa 

podatkowego w Polsce stanowiąc źródło wiedzy na temat wykładni prawa648. Analiza dorobku 

orzeczniczego sądów administracyjnych pozwala stwierdzić, iż zasada proporcjonalności stanowi 

istotny element wykładni prawa podatkowego wykorzystywany przez sądy administracyjne, 

 
643 W literaturze przedmiotu wskazuje się jako niewłaściwe utożsamianie pojęcia interesu publicznego wyłącznie 

z pojęciem interesu państwa, co pozwala wywieść, iż omawiany przepis ma zastosowanie zarówno do praw i wolności 

o charakterze zbiorowym, jak i o charakterze indywidualnym, zob.  L. Garlicki, Przesłanki ograniczania 

konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, nr 10, s. 

13. 
644 Zob. wyroki TK z dnia 11.12.2001 r., SK 16/00, z dnia 22.05.2002 r., K 6/02 oraz z dnia 22.05.2007 r., SK 

36/06, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ (dostęp: 10.11.2021). 
645 A. Mudrecki, op. cit., s. 176. 
646 J. Zakolska, op. cit., s. 146. 
647 S. Golec, op. cit., s. 26. 
648 B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 34. 
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niemniej rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących podatków dochodowych stanowią niewielki 

obszar w odniesieniu do spraw mających za przedmiot inne kategorie podatków649.  

Znaczenie zasady proporcjonalności zyskuje w ostatnich latach na sile w związku z 

postępującymi procesami integracyjnymi w UE, które oddziałują na relacje pomiędzy systemami 

podatkowymi państw członkowskich650. Znajduje to uzasadnienie w przypadku podatków 

bezpośrednich, które wobec niskiego stopnia integracji w obszarze UE pozostawiły wolną 

przestrzeń dla intensyfikacji działań fiskalnych przez państwa członkowskie w ramach 

pozostawionej im autonomii regulacyjnej. Kontrola proporcjonalności przepisów wewnętrznych w 

obszarze podatków bezpośrednich winna mieć odpowiednie zastosowanie do rozwiązań 

uregulowanych z poziomu UE, albowiem implementacja dyrektyw unijnych nie ogranicza państw 

członkowskich w określaniu indywidulanych środków prawnych służących realizacji ogólnego 

celu wskazanego w dyrektywie. W związku z tym należy wnioskować, że kontrola 

proporcjonalności przepisów krajowych winna odbywać się nie tylko w odniesieniu do regulacji 

pozostających poza obszarem wspólnej polityki podatkowej UE, ale także w zakresie przepisów 

stanowiących implementację norm unijnego prawa podatkowego. Z powyższych względów, 

proporcjonalność krajowych regulacji należy oceniać zarówno w kontekście zasady sformułowanej 

w Konstytucji RP, jak i w prawie traktatowym. 

W ramach UE zasada proporcjonalności odgrywa szczególnie istotną rolę, która ma na celu 

przede wszystkim zapewnienie ochrony funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 

przeciwdziałanie eskalacji indywidualnych interesów państw członkowskich651. Zasada 

proporcjonalności jako norma prawa unijnego uregulowana została w art. 5 TUE i posiada status 

fundamentalnej zasady leżącej u podstaw prawno-instytucjonalnego porządku unijnego, będącej 

częścią prawa pierwotnego UE652. Przywołany przepis określa granice działania Unii Europejskiej, 

zawężając je do tych, które są konieczne do osiągnięcia celów Traktatów, a ponadto formułuje 

nakaz stosowania zasady proporcjonalności przez poszczególne instytucje UE.  

 
649 Zob. wyrok NSA z dnia 06.11.2019 r.,  II FSK 3752/17, https://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 10.11.2021). 
650 R. Lipniewicz, Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii 

Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 4, s.101. 
651 A. Frąckowiak-Adamska, op. cit., Wstęp. 
652 D. Sobczyński, Zasada proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, „Przegląd Prawa 

Gospodarczego” 2003, nr 3, s. 8. 
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Normatywne ujęcie zasady proporcjonalności wyznacza kilka kierunków dla rozważań na 

temat stosowania zasady proporcjonalności. Przede wszystkim wskazuje się, że zasada ta winna 

być respektowana w kontekście fundamentalnych wolności, jakie stanowią podstawę 

funkcjonowania UE. Chodzi tutaj o ustalenie czy prawo krajowe państwa członkowskiego narusza 

lub ogranicza prawa i gwarantowane przez UE swobody, a jeśli tak to czy ograniczenia te są istotne. 

W razie stwierdzenia istotnych naruszeń ze strony krajowego ustawodawcy przepisy państwa 

członkowskiego winny być zbadane z uwzględnieniem kryterium ich proporcjonalności653.   

Zasada proporcjonalności w ogólnym ujęciu formułuje postulat stosowania przez instytucje 

unijne środków adekwatnych do założonych celów. Pierwotnie postulat ten oddziaływał w 

relacjach między instytucją a jednostką. Obecnie natomiast wskazuje się na szerszy wymiar tej 

zasady. W piśmiennictwie dość często przywołuje się określenie dualizmu unijnej zasady 

proporcjonalności654. W tym względzie podkreśla się, iż pierwotny zakres ochrony obejmujący 

prawa jednostek wykracza poza powyższe ramy i odnosi się także do sfery kompetencji państw 

członkowskich655. Z jednej strony bowiem, zasada ta ma zabezpieczać jednostki przed 

uciążliwością stosowanych przez UE środków, z drugiej natomiast, jej celem jest zapewnienie 

państwom członkowskim ochrony przed nadmiernym wkraczaniem przez organy UE w dziedzinę 

swobody państw656.   

W literaturze przedmiotu podkreśla się szerokie ramy zastosowania zasady 

proporcjonalności jako standardu normatywnego. Chodzi tutaj zarówno o jej wpływ na proces 

legislacyjny, jak również o rolę jaką pełni w odniesieniu do działań podejmowanych przez UE oraz 

tych jakie pozostają w kompetencji państw członkowskich657. Przede wszystkim jednak wskazuje 

się, iż rolę tej zasady i kierunki jej rozwoju wyznaczyło orzecznictwo TSUE, który w ramach 

przyznanych mu kompetencji czuwa nad przestrzeganiem prawa UE poprzez zapewnienie 

 
653 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 16.2 Determination of compatibility of domestic law with EU primary 

law: Steps following from the CJEU” reasoning. 
654 R. Lipniewicz, Zasada …, s. 94. 
655 J. Maliszewska-Nienartowicz, Proporcjonalność jako zasada wyznaczająca granice działania wspólnoty 

europejskiej, „Państwo i Społeczeństwo” 2005, nr 1, s. 104. 
656 J.D. Mouton, CH. Soulard, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Lublin 2000, s 87. 
657 J. Maliszewska-Nienartowicz, Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, „Studia 

Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, nr 1, s. 104-105. 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/07198e067cb7725a88f06ade14166937
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/07198e067cb7725a88f06ade14166937
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jednolitej, prawidłowej wykładni i stosowania prawa unijnego przez wszystkie państwa 

członkowskie658.        

Proporcjonalność jako kryterium oceny adekwatności zastosowanych środków w prawie 

podatkowym wykorzystywana jest przez TSUE w dużej mierze do kontroli zgodności przepisów 

wewnętrznych poszczególnych państw z fundamentalnymi swobodami rynku wewnętrznego659. 

Rozbieżności w uregulowaniach prawa krajowego i unijnego skutkujące wątpliwościami natury 

interpretacyjnej wymagają dostosowania ustawy krajowej do wymogów prawodawcy unijnego660, 

a ocena tych działań należy do kompetencji TSUE.      

Zasada proporcjonalności w polskich sprawach podatkowych rozpatrywanych przez TSUE 

wciąż należy do nielicznych. Niemniej zważywszy na ilość skarg i pytań prejudycjalnych 

skierowanych do TSUE przez polskie sądy administracyjne w obszarze prawa podatkowego661 nie 

można wywieźć wniosku, iż zasada ta traktowana jest marginalnie. Regulacje mające za przedmiot 

podatki dochodowe, choć incydentalne, mają już swoje miejsce w dorobku orzeczniczym TSUE. 

Warto jednak mieć na względzie, iż harmonizacja działań unijnych w obszarze przeciwdziałania 

zjawisku unikania opodatkowania zwiększa obszar możliwości zastosowania zasady 

proporcjonalności przy ocenie krajowych środków antyabuzywnych.    

Ten obszar badawczy dostrzegalny jest w orzecznictwie TSUE już od wielu lat w sprawach 

dotyczących jurysdykcji innych niż polska. Zagadnienie unikania opodatkowania czy nadużycia 

podatkowego było niejednokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć TSUE, który w tym zakresie 

opowiada się za potrzebą wywarzenia krajowych środków prawnych przeciwko unikaniu 

opodatkowania. Zdaniem TSUE, przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania jest proporcjonalne 

wtedy, gdy jest ono wymierzone przeciwko sztucznym działaniom, a potrzebę zastosowania takich 

środków uzasadniają dwa warunki. Pierwszy warunek dotyczy braku potencjalnej użyteczności 

określonej jako usprawiedliwiającej naruszenie prawa UE, drugi natomiast wymaga, aby dana 

okoliczność w konkretnym stanie faktycznym i prawnym sprawy była odpowiednia i nie 

 
658 D. Antonów, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe, 

[w:] Podatnik versus organ podatkowy, red. P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Tomaszewska, „Studia 

Finansowoprawne”, Wrocław 2011, nr 2, s. 24.  
659 Ibidem, s. 97. 
660 A. Gajda, A. Mudrecki, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 

kwietnia 2007 r., sygn. akt ISA/Wr 152/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 6, s. 459.   
661 Na temat badań w zakresie polskich spraw podatkowych rozpatrywanych przez TSUE zob. w A. Mudrecki, op. 

cit., s. 178-190.   
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wykraczała poza to co konieczne662. W ten sposób TSUE odwołuje się bezpośrednio do przesłanki 

proporcjonalności sensu stricto. 

Normatywne ujęcie zasady proporcjonalności wskazuje na jej szerokie zastosowanie dla 

oceny stopnia ingerencji ustawodawcy w sferę praw i obowiązków podatników. Pomimo iż 

większość rozpatrywanych spraw mających za przedmiot proporcjonalność zastosowanych 

środków prawnych dotyczy podatków pośrednich to zasada ta ma odpowiednie zastosowanie do 

podatków bezpośrednich. W sprawach mających za przedmiot przepisy prawa podatkowego 

uregulowane z poziomu UE, ramy i kierunki wykorzystania tej zasady przez sądy krajowe 

wyznacza TSUE. Dotyczy to w tej samej mierze przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania. 

Należy mieć jednak na względzie, że TSUE dokonując oceny proporcjonalności użytego środka 

prawnego, z jednej strony respektuje kierunki realizacji unijnej polityki podatkowej przeciwko 

nadużyciom podatkowym, w tym w szczególności tworzeniu sztucznych struktur do zmniejszania 

obciążeń podatkowych, a z drugiej czuwa nad nienaruszalnością swobód rynku wewnętrznego663. 

Oznacza to, że zakres zastosowania zasady proporcjonalności w tych sprawach winien 

uwzględniać ich indywidualny charakter, a przede wszystkim cel wprowadzenia tych przepisów. 

W związku z tym, oceny proporcjonalności przepisów o CFC należy dokonywać zgodnie z 

kierunkiem rozpatrywań TK, ale przede wszystkim według kryteriów tej oceny wskazanych przez 

TSUE.     

 

2.2 Zgodność przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych z 

zasadą proporcjonalności opodatkowania  

 

2.2.1 Kryteria oceny zgodności przepisów o podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych z zasadą proporcjonalności w świetle Konstytucji RP    

 

W doktrynie podkreśla się, że zasada proporcjonalności stanowi kluczowe narzędzie kontroli 

oceny działań podejmowanych przez ustawodawcę i organy administracyjne sprawowanej przez 

sąd664. Kontrola działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w płaszczyźnie 

 
662 A. Zalasiński, Nowy status zasady „długości ramienia” w orzecznictwie ETS, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 

8, s. 14-15. 
663 A. Mudrecki, op. cit., s. 164. 
664 J. Maliszewska-Nienartowicz, op. cit, s. 111, za: T. Tridimas, The Principle of Proportionality in Community 

Law: from the Rule of Law to Market Intergration, “Irish Jurist” 1996, vol. 41, s. 367. 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/07198e067cb7725a88f06ade14166937
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stanowienia i stosowania prawa podatkowego należy do kompetencji TK oraz sądów 

administracyjnych, które w granicach powierzonych im ustawowo zadań nie tylko podejmują 

rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach, ale także wytyczają kierunki wykładni przepisów 

prawa. Należy przy tym podkreślić, że kognicją sądów objęte są sprawy z zakresu prawa 

materialnego i prawa formalnego, a zatem także ogólne zasady prawa. Proces kontroli jakości i 

legalności prawa obliguje sądy do uwzględniania na każdym jego etapie, tj. zarówno jego 

tworzenia jak i stosowania, kryteriów zgodności z fundamentalnymi zasadami prawa podatkowego 

o charakterze normatywnym665.      

W kontekście przedstawionych tez orzecznictwa TK oraz stanowiska doktryny w 

przedmiocie kryteriów oceny regulacji prawnych z perspektywy proporcjonalności należy 

wywieźć, iż konstytucyjne uwarunkowania stosowania zasady proporcjonalności pozwalają na 

przeprowadzenie dwóch testów oceny polskich przepisów prawa podatkowego. 

Test pierwszy, mający bezpośrednie umocowanie w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 

pozwala na ocenę przepisów z perspektywy ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności, 

postrzeganych w sferze prawa daninowego jako prawo własności. Niemniej jak wskazuje TK, 

formułowanie zarzutu niekonstytucyjności przepisu prawa podatkowego w oparciu o przywołaną 

regulację „wymaga daleko idącej wstrzemięźliwości TK w ocenie posunięć ustawodawcy”666.  W 

tym zakresie interwencja TK ma miejsce wtedy, gdy ustawodawca przekracza granice przyznanej 

mu swobody regulacyjnej w stopniu uzasadniającym naruszenie zasad konstytucyjnych667.   

Wariant drugi, wywodzony z regulacji art. 2 Konstytucji RP, umożliwia weryfikację 

przepisów prawa podatkowego z perspektywy miernika adekwatności obowiązków podatkowych 

do celów danej regulacji. W takim wypadku zarzut braku proporcji wywodzony z zasady 

demokratycznego państwa prawnego będzie oceniany bez odwoływania się do konstytucyjnie 

zdefiniowanych praw i wolności668.  

Ocena polskich przepisów o CFC przy zastosowaniu pierwszego z wymienionych wariantów 

wydaje się niecelowa co najmniej z dwóch powodów. Nieskuteczność tego wariantu wynika z 

ukształtowanej w orzecznictwie i doktrynie tezy, że ograniczenie konstytucyjnego prawa czy 

 
665 R. Mastalski, Tworzenie prawa …, s. 127.  
666 A. Mudrecki, op. cit., s. 188. 
667 Ibidem. 
668 Zob. wyrok TK z dnia 14.10.2015 r., Kp 1/15, oraz z dnia 25.05.2016 r., Kp 5/15,  https://sip.lex.pl/orzeczenia-

i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ (dostęp: 10.11.2021). 
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wolności w płaszczyźnie prawa podatkowego może nastąpić tylko poprzez uznanie, że nałożenie 

obowiązku podatkowego ogranicza takie prawo lub taką wolność w sposób istotny. Niemniej 

ukonstytuowanie obowiązku podatkowego jako jednej z kategorii ciężarów i świadczeń 

publicznych, pozbawia argumentów służących obronie tezy, iż są one przejawem ingerencji 

państwa w prawo własności, albowiem obowiązki te kształtowane są w ramach przyznanej 

swobody konstytucyjnej i w jej granicach669. Po drugie, gdyby nawet założyć zasadność takiego 

podejścia i dowodzić niesłuszność bądź nieracjonalność wprowadzenia nowej daniny jaką w 

analizowanym przypadku jest podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych, to poparcie 

powyższej tezy staje się ryzykowne w świetle prowadzonej przez UE polityki zapobiegania 

zjawisku unikania opodatkowania, w tym przede wszystkim w świetle nakazu implementacji 

unijnych dyrektyw, a także wobec powszechności stosowania tożsamych regulacji w porządkach 

prawnych większości państw całego świata. Nie oznacza to jednak, że taki test pozbawiony jest 

racjonalnych podstaw. W świetle orzecznictwa TK, konstytucyjne granice opodatkowania 

wyznacza prawo własności, które może być narażone na ograniczenia w takim zakresie w jakim 

uniemożliwiają one realizację uprawnień składających się na istotę tego prawa670. Prezentowany 

przez TK pogląd wyznaczył szersze pole postrzegania pojęcia konstytucyjnej wolności dla potrzeb 

weryfikacji obowiązku podatkowego w kontekście naczelnych zasad prawa podatkowego. Z 

perspektywy zagadnienia ciężarów i świadczeń podatkowych treścią tak pojmowanej wolności jest 

swoboda wykonywania działalności gospodarczej. Ograniczenie wolności prowadzenia 

działalności gospodarczej poprzez regulacje CFC było już przedmiotem uwagi doktryny prawa 

podatkowego. Prezentowane przez komentatorów stanowiska zawierają wprawdzie przykłady 

rozwiązań legislacyjnych, które nie gwarantują w pełnym wymiarze bezpieczeństwa obrotu 

gospodarczego i swobody przedsiębiorczości w obszarze transgranicznym, to jednak finalne tezy 

nie potwierdziły znacznego stopnia ingerencji tych przepisów w działalność polskich 

przedsiębiorców671.   

 
669 A. Gomułowicz, Etyka a opodatkowanie, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw 

obywatelskich 1980-2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005, s. 184. 
670 Wyrok TK z dnia 12.01.1999 r., P 2/98, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ 

(dostęp: 10.11.2021). 
671 Zob. stanowiska prezentowane przez R. Lipniewicz, Koncepcja …, s. 135-138; B. Kuźniacki, Controlled …, 

Chapter 16.1 No room for analysis of the compatibility of the Polish CFC rules with secondary EU law.   
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Weryfikacja konstytucyjności przepisów prawa podatkowego w świetle zasady 

proporcjonalności skuteczna może okazać się w ramach testu drugiego. Kryterium oceny w tym 

wariancie pozwoli na odniesienie się do konkretnych nałożonych na podatników CFC obowiązków 

ustawowych z perspektywy ich adekwatności do celu jaki przyświecał ustawodawcy przy 

konstruowaniu przepisów o podatku CFC. Zasadność takiego podejścia potwierdza sam TK, który 

dokonując oceny konstytucyjności przepisów regulujących obowiązki w zakresie rozliczania 

podatku od towarów i usług stwierdził, że „zasada proporcjonalności wiąże ustawodawcę nie tylko 

wtedy, gdy ustanawia on ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności lub 

praw, ale i wtedy, gdy nakłada obowiązki na obywateli lub na inne podmioty znajdujące się pod 

jego władzą”672. 

Na wstępie podkreślić należy, iż kryterium proporcjonalności jako miernik stopnia swobody 

regulacyjnej ustawodawcy w zakresie normowania sposobów realizacji obowiązków podatkowych 

nie jest jednoznaczne. Wynika to przede wszystkim z braku jednomyślności w stanowiskach 

prezentowanych przez TK wskazujących na ramy dopuszczalnej weryfikacji proporcjonalności 

nałożonych przez ustawodawcę środków i narzędzi służących wykonywaniu przez podatników 

obowiązków podatkowych w znaczeniu instrumentalnym. Wielokierunkowość poglądów TK na 

temat warunków stosowania zasady proporcjonalności w prawie podatkowym skłania zatem do 

kompleksowej analizy zagadnienia, co niewątpliwie przyczyni się do sformułowania 

wyczerpujących i obiektywnych wniosków. 

Z orzecznictwa TK należy wywieźć dwa obszary badawcze dające podstawy do oceny 

stopnia ingerencji ustawodawczej pozwalającej na sformułowanie zarzutu naruszenia zasady 

proporcjonalności.  

Pierwszy obszar traktuje zagadnienie w ujęciu węższym, w tym sensie, że ogranicza 

możliwość analizy zgodności przepisów określających obowiązki związane z rozliczaniem 

zobowiązań podatkowych do ściśle wytyczonych przez TK ram. Zdaniem TK, kontrola dotycząca 

obowiązku płatności podatku nie powinna opierać się na zasadzie proporcjonalności. Niemniej jest 

ona wyjątkowo akceptowalna w przypadku stwierdzenia, że przepisy prawa podatkowego nie służą 

celom fiskalnym, lecz represjonowaniu podatników albo gdy przepisy te nie nakładają na 

podatników obowiązku zapłaty podatków ani nie stanowią podstawy do obliczenia zobowiązania 

 
672 Wyrok TK z dnia 27.04.2004 r., K 24/03, http://isap.sejm.gov.pl/ (dostęp: 17.11.2021) 

http://isap.sejm.gov.pl/
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podatkowego673. Z powyższych tez wywieźć można, iż badanie proporcjonalności przepisów 

prawa podatkowego należy ograniczyć do oceny przepisów o charakterze stricte technicznym, 

czyli takich które nie warunkują powstania obowiązku podatkowego, ale też tych, które odnoszą 

się do elementów konstrukcyjnych podatku674. Jak argumentuje B. Kuźniacki w odwołaniu do 

konkretnych przykładów z orzecznictwa TK, mowa tutaj np. o przepisach regulujących procedury 

zwrotu podatku lub wskazujących na wymogi formalno-techniczne pozwalające na obniżenie 

kwoty podatku należnego675.   

Obszar drugi pozwala na poszerzenie ram dla oceny przepisów prawa podatkowego na 

regulacje, które chociaż nie warunkują bytu prawnego podatku to jednak mają istotny wpływ na 

obliczenie zobowiązania podatkowego. Wskazany sposób wykładni zasady proporcjonalności w 

obszarze podatkowym uzasadniają tezy TK, które wyraźnie dzielą regulacje dotyczące sfery 

nakładania podatków od tych normujących sferę samej realizacji obowiązku podatkowego676.  

Różnica w obydwu podejściach sprowadza się w zasadzie do ustalenia zakresu pojęcia 

realizacji obowiązku podatkowego. Analiza spraw podatkowych będących przedmiotem kognicji 

TK oraz argumenty prezentowane w uzasadnieniu stanowiska nakazują sądzić, iż kontrola 

proporcjonalności przepisów prawa podatkowego nie zawęża się do regulacji o przeznaczeniu 

wyłącznie technicznym czy instrukcyjnym677. Przeciwnie, wydaje się, że w opinii TK, w świetle 

norm Konstytucji RP, dopuszczalna jest każda ocena swobody regulacyjnej ustawodawcy, pod 

warunkiem, że jej celem nie będzie kwestionowanie zasadności nałożenia obowiązku 

podatkowego. 

 

 
673 Zob. postanowienie TK z dnia 06.02.2009 r., Ts 202/06 oraz wyroki TK z dnia 19.06.2012 r., P 41/10, z dnia 

11.12.2001 r., SK 16/2000, z dnia 09.10.2007 r., SK 70/06 i z dnia 07.07.2009 r., SK 49/06, 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ (dostęp: 20.11.2021). 
674 Elementy konstrukcyjne podatku w ujęciu art. 217 Konstytucji RP. 
675 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 14.3.2 A very limited relevance under de lege lata approach in analysis. 
676 Zob. wyroki TK z dnia 28.06.2016 r., SK 31/14, z dnia 13.10.2008 r., K 16/07, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-

pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ (dostęp: 10.11.2021). 
677 Zob. wyroki TK z dnia 21.07.2010 r., SK 21/08 i z dnia 12.12.2017 r., SK 13/15, https://sip.lex.pl/orzeczenia-

i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ (dostęp: 10.11.2021).   

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/
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2.2.2 Kryteria oceny zgodności przepisów o podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych z zasadą proporcjonalności w świetle prawa unijnego 

Ocena proporcjonalności przepisów o CFC w odniesieniu do norm prawa unijnego oraz 

wskazań TSUE powinna sprowadzać się do weryfikacji działalności ustawodawcy polskiego jaka 

mieści się w ramach wyłącznych kompetencji przyznanych państwom członkowskim w obszarze 

prowadzonej przez UE polityki zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania. Nie ulega 

wątpliwości, że działania te muszą korelować z wytycznymi jakie wyznacza Dyrektywa ATA w 

odniesieniu do zagadnienia zagranicznych spółek kontrolowanych, jak również to, że działania te 

nie mogą naruszać ogólnych zasad składających się na treść prawa pierwotnego UE.   

Wobec ogólnego i minimalistycznie nakreślonego w Dyrektywie ATA standardu dla 

zdefiniowania krajowych zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, swoboda 

legislacyjna pozostawiona w tym zakresie państwom członkowskim nie pozwala na podjęcie oceny 

adekwatności polskich rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w Dyrektywie ATA. 

Dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, w odniesieniu do rezultatu, który ma być 

osiągnięty, natomiast wybór formy i środków jej implementacji pozostaje w gestii państw 

członkowskich678. Z tych względów zakres normatywny Dyrektywy ATA, określany jako standard 

de minimis, pozostawia państwom członkowskim w tym obszarze szeroki margines dla 

wewnętrznych działań legislacyjnych.   

Zakres regulacyjny prawa krajowego w części pozostawionej wyłącznej kompetencji państw 

członkowskich podlega kontroli sprawowanej przez TSUE. Trybunał dokonując wykładni prawa 

UE ocenia zgodność aktów prawa wewnętrznego państwa członkowskiego z prawem traktatowym, 

w tym z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 5 TUE. Z orzeczeń TSUE wynika, że kontrola 

proporcjonalności krajowych aktów prawnych dotyczy adekwatności przyjętych w nich środków 

prawnych również w świetle fundamentalnych wolności UE679.      

TSUE wielokrotnie wypowiadał się na temat zasady proporcjonalności w sprawach 

podatkowych, niemniej wskazać należy, iż w uzasadnieniu podejmowanych rozstrzygnięć nie 

odwołuje się wprost do ogólnej zasady wyrażonej w treści art. 5 TUE. W literaturze podejmującej 

analizę orzeczeń TSUE w sprawach podatkowych wskazuje się, że TSUE odnosząc się do 

 
678 Artykuł 288 TUE. 
679 A. Frąckowiak-Adamska, op. cit., Rozdział 1 pkt 1.7.2. Proporcjonalność działań państw członkowskich. 
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zagadnienia adekwatności stosowanych przez państwa członkowskie środków prawnych nie 

precyzuje w oparciu o jakie kryteria dokonuje takiej oceny680. W niektórych przypadkach TSUE 

odpowiadając na pytanie prejudycjalne, ogranicza się do wskazań pod adresem sądu krajowego, 

co do kierunków oceny naruszenia zasady proporcjonalności681.   

Wśród orzeczeń TSUE podejmujących zagadnienie zgodności polskich przepisów 

podatkowych z zasadą proporcjonalności za przełomowy uznaje się w doktrynie682 wyrok w 

sprawie C-418/14 dotyczący wskazanego w ustawie o podatku akcyzowym obowiązku 

pozyskiwania przez podatników oświadczeń od nabywców oleju opałowego o jego przeznaczeniu 

do celów opałowych, którego dopełnienie warunkowało zastosowanie niższej stawki podatku. 

Orzeczenie to uznane zostało za kluczowe z dwóch względów. Po pierwsze, z uwagi na odwołanie 

się do zasady proporcjonalności – jako ogólnej zasady prawa UE, wyznaczającej granice 

dopuszczalności wprowadzania przez państwa członkowskie określonych środków prawnych i po 

drugie, ze względu na zanegowanie przez TSUE wydanego w tej sprawie wyroku TK683, który nie 

uznał naruszenia zasady proporcjonalności. W świetle stanowiska prezentowanego przez glosatora 

przedmiotowego wyroku684, w hierarchii źródeł prawa unijnego ogólne zasady prawa stanowią lex 

superior wobec prawa pochodnego, co wskazuje na istotną rolę jaką pełnią te zasady, a zatem 

również zasada proporcjonalności w odniesieniu do działań instytucji UE, jak i państw 

członkowskich. Stosowanie zasady proporcjonalności jako zasady ogólnej prawa unijnego 

wymaga identyfikacji pewnych uprawnień podatnika wynikających z tego prawa, a następnie 

oceny adekwatności ograniczeń tych uprawnień685. Zdaniem A. Bartosiewicza686, podjęcie oceny 

przepisów prawa podatkowego w kontekście zgodności z unijną zasadą proporcjonalności wymaga 

przeprowadzenia testu proporcjonalności, który sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na trzy 

pytania: 

1) czy badany środek jest odpowiednią metodą do osiągnięcia prawnie uzasadnionego celu? 

 
680 A. Mudrecki, op. cit., s. 157. 
681 Ibidem. 
682 Ibidem, s. 94. 
683 Wyrok TK z dnia 11.02.2014 r., P 24/12, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ 

(dostęp: 10.11.2021).   
684 K. Lasiński-Sulecki, Zasada proporcjonalności a wymóg składania zestawień oświadczeń nabywców oleju 

opałowego, Glosa do wyroku TS z 2.06.2016 r. C-418/14, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 9, s. 45-51.   
685 Ibidem. 
686 A. Bartosiewicz, op. cit., [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Warszawa 2016. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/
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2) czy zastosowane środki ograniczają się do tego, co jest konieczne do osiągnięcia owego 

prawnie uzasadnionego celu, innymi słowy, czy istniała możliwość osiągnięcia tego celu 

przy zastosowaniu mniej uciążliwych środków? 

3) czy poniesione koszty bądź nałożone ograniczenia są do przyjęcia w porównaniu z 

osiągniętym celem? 

Podsumowując wnioski płynące ze stanowisk prezentowanych przez przedstawicieli 

doktryny, jak i z analizy orzecznictwa TSUE należy przyjąć, że powszechnie akceptowalną i 

stosowaną metodą oceny zgodności przepisów prawa podatkowego z zasadą proporcjonalności jest 

analiza tych przepisów w świetle wymogów testu proporcjonalności. Zasadność wyboru takiej 

metody znajduje również potwierdzenie w obszarze prawa krajowego, na co zwracają uwagę TK i 

sądy administracyjne, które w podjętych rozstrzygnięciach wyznaczają kierunki analizy naruszeń 

zasady proporcjonalności. Powyższe wnioski stanowić będą punkt odniesienia dla analizy 

spełnienia kryterium proporcjonalności przez polskie regulacje CFC, przy czym zważywszy na 

spójność poglądów unijnej i krajowej judykatury na temat pojmowania zasady proporcjonalności, 

jak i zasadności stosowania testu proporcjonalności, weryfikacja przepisów o CFC zostanie 

przeprowadzona w odniesieniu do zasady proporcjonalności w ujęciu unijnym i krajowym.  

 

2.2.3 Ocena przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych w świetle zasady 

proporcjonalności opodatkowania  

 

2.2.3.1 Ujęcie podmiotowe 

Stwierdzenie adekwatności polskich rozwiązań w zakresie podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych w kontekście spełnienia zasady proporcjonalności zakłada, że 

dolegliwość określonych ustawowo środków służących realizacji obowiązku podatkowego nie 

przewyższa tego, co jest niezbędne do realizacji ustawowego celu.  

Intencją wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych, jak każdej daniny o charakterze podatkowym, jest zapewnienie 

państwu środków do jego funkcjonowania. Jest to jednak zbyt ogólne założenie, aby stwierdzić 

miarodajność środków służących realizacji tak ogólnie nakreślonego celu. 

Standardy legislacji obowiązujące w prawie podatkowym wymagają, aby wszelkie zmiany 

przepisów prawnych, w szczególności tych, które skutkują obciążeniem finansowym dla 



211 

 

obywateli, zawierały wskazanie i uzasadnienie ich motywów687. Motywy towarzyszące 

konstruowaniu polskich przepisów o CFC podane przez autorów zmian legislacyjnych stanowią 

odzwierciedlenie postulatów OECD opublikowanych w Planie BEPS. Podstawowym celem 

wprowadzenia tychże regulacji była potrzeba ograniczenia zjawiska unikania opodatkowania 

skutkującego uszczupleniem należności budżetowych państwa. Tytułem uzupełnienia 

przedstawiciele resortu finansów wskazali, iż sama realizacja obowiązku rozliczenia podatku CFC 

nie zakłada zwiększenia wpływów podatkowych z tytułu wpłat z tego podatku, lecz stanowi środek 

prewencyjny, zniechęcający podatników do podejmowania czy kontynuowania nieuczciwych 

praktyk688. Zgłębiając istotę funkcji prewencyjnej podatku CFC, należy stwierdzić, iż zniechęcenie 

podatników do tworzenia sztucznych struktur w obcych jurysdykcjach ma w tym wypadku 

przywrócić równowagę fiskalną i zapewnić w ten sposób państwu wpływy podatkowe, które 

uprzednio zostały przekierowane do innych jurysdykcji podatkowych.      

W kontekście celu, jakiemu służyć miało wprowadzenie przepisów o CFC oraz problematyki 

stosowania przepisów o CFC omówionej w poprzedniej części pracy, w ujęciu podmiotowym 

przepisy te mogą stanowić ryzyko uznania ich za nieproporcjonalne. 

Podmiotem, do którego mają bezpośrednie zastosowanie przepisy o CFC jest de facto 

zagraniczna jednostka, która nota bene nie jest podatnikiem tego podatku. Pomimo tego 

opodatkowaniu podatkiem CFC podlegają dochody tego podmiotu, a nie podatnika CFC. Katalog 

jednostek traktowanych przez ustawodawcę jako mogących stanowić potencjalne ryzyko uznania 

ich za zagraniczne jednostki kontrolowane definiuje art. 24a ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. Regulacja ta w 

pierwotnym brzmieniu budziła kontrowersje ze strony przedstawicieli nauki prawa podatkowego 

oraz podatników, którzy wystąpili w tej sprawie z wnioskami o wydanie interpretacji 

indywidualnej689. Istota problemu dotyczyła zagranicznych grup podmiotów funkcjonujących w 

płaszczyźnie prawa podatkowego obcych państw w sposób odpowiadający polskim podatkowym 

grupom kapitałowym. Wobec postulowanych zmian, przepisy odnoszące się do kręgu podmiotów 

spełniających kryterium zagranicznej jednostki, poddane zostały przebudowie, której rezultatem 

 
687 W. Federczyk red., S. Peszkowski red., Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki 

opracowane w ramach projektu LEGIS, Warszawa 2019, s. 18 – 37. 
688 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, druk sejmowy nr 1878, s. 10, a także do projektu ustawy, druk 

sejmowy nr 2860, s. 25. 
689 Zob.  interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16.10.2016 r., 2461-IBPB-

1-2.4510.775.2016.1.BG i 2461-IBPB-1-3.4510.772.2016.1.TS,  https://sip.mf.gov.pl/ (dostęp: 20.01.2020). 

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1878
https://sip.mf.gov.pl/
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było włączenie do katalogu zagranicznych jednostek, odrębnie, podatkowej grupy kapitałowej oraz 

spółek z podatkowej grupy kapitałowej690. Te ostatnie ustawodawca kwalifikuje do grona 

zagranicznych jednostek alternatywnie, w sytuacji, gdyby podatkowa grupa kapitałowa nie 

spełniała warunków do uznania jej za zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Przeprowadzenie 

dowodu potwierdzającego brak przesłanek do uznania rzeczonych jednostek za zagraniczne 

jednostki w rozumieniu przepisów o CFC wymaga dwutorowego prowadzenia ewidencji 

podatkowej (rachunkowej) każdej z tych spółek i w rezultacie podwójnego ich rozliczenia 

podatkowego, po pierwsze dla potrzeb ustalenia podatku dochodowego według przepisów państwa 

ich rezydencji podatkowej, jaki byłby należny od każdej z tych spółek, gdyby nie były one częścią 

podatkowej grupy kapitałowej lecz samodzielnym podatnikiem tego podatku i po drugie, dla 

potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w świetle krajowych przepisów 

u.p.d.o.p. Taką procedurę narzuca przywołany przepis, który uzależnia w przypadku spółek 

tworzących podatkowe grupy kapitałowe wykazanie braku niskiego opodatkowania w miejscu ich 

rezydencji691. Teoretycznie rzecz ujmując wprowadzone rozwiązanie legislacyjne wydaje się 

uzasadnione, jeśli zważyć na motywy towarzyszące formułowaniu tego przepisu. Przypomnieć 

należy, że przedmiotowa regulacja, zgodnie z uzasadnieniem jej autorów, wypełnia istniejącą lukę, 

a także zapewnia symetrię w stosowaniu przepisów o CFC692. Niemniej praktyczny kontekst 

komentowanego rozwiązania jest znacznie większy niż sugeruje to literalne brzmienie przepisów. 

W świetle uwag poczynionych w rozdziale IV pracy, dotyczących odmienności w sposobie 

rozliczania transakcji między spółkami z grupy podatkowej według regulacji polskich a przepisów 

obcych jurysdykcji podatkowych, należy zauważyć, iż istnieje uzasadniona podstawa do 

stwierdzenia braku zachowania proporcji między zastosowanym środkiem a oczekiwanym celem 

owej regulacji, tym bardziej jeśli zważyć na przywoływane uzasadnienie autorów projektowanej 

zmiany. Podkreślenia wymaga, że spółka z podatkowej grupy kapitałowej, w świetle przepisów 

u.p.d.o.p. nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a zatem ustalenie wysokości 

dochodu i podatku dochodowego takiej spółki, tak w świetle przepisów polskiej ustawy, jak i 

ustawy obowiązującej w kraju rezydencji podatkowej tej spółki, zasadniczo będzie miało wymiar 

 
690 Art. 24a ust. 2 pkt 1 lit. f u.p.d.o.p. 
691 Uniknięcie opodatkowania działalności takich spółek sprowadza się do wykazania, że różnica pomiędzy 

podatkiem jaki byłby zapłacony przez tą spółkę w państwie jej rezydencji a podatkiem jaki byłby zapłacony w Polsce 

nie przekracza ustawowego progu wskazanego w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c u.p.d.o.p.     
692 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, druk sejmowy nr 2860, s. 239. 
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hipotetyczny. Dodatkowo wskazać należy, iż niektóre jurysdykcje podatkowe dopuszczają 

również, poza grupowym rozliczeniem podatku dochodowego spółek powiązanych, możliwość 

wspólnego rozliczenia podatku VAT i jednocześnie sankcjonują transparentność wzajemnych 

rozliczeń w ramach takich grup, co może stanowić zasadniczy problem dla polskiego podatnika 

CFC w związku z rozliczeniem takich transakcji na potrzeby stosowania polskich regulacji CFC. 

Wypada podkreślić w tym miejscu, iż stopień sprawowanej przez podatnika CFC kontroli nad 

zagranicznymi jednostkami nie zawsze stanowi skuteczne narzędzie do egzekwowania wszystkich 

obowiązków wynikających z polskich przepisów o CFC, w szczególności tych, które wymuszają 

dostosowanie procedur związanych z dokumentowaniem transakcji i prowadzeniem ewidencji 

zdarzeń gospodarczych do obcych im wymogów. Z treści komentowanej regulacji należy 

wnioskować, iż jest ona nakierowana na wyeliminowanie wszelkich potencjalnych źródeł unikania 

opodatkowania, co w tym przypadku polegać ma na ukryciu działalności spółki kwalifikującej się 

jako zagraniczna jednostka kontrolowana w strukturze podatkowej grupy kapitałowej. Instytucja 

podatkowej grupy kapitałowej w istocie rzeczy stanowi narzędzie optymalizacyjne693, niemniej 

wydaje się, że tak daleko idąca interakcja ze strony ustawodawcy wobec wszelkich form 

działalności transgranicznej wykracza poza granice miarodajnych działań legislacyjnych. Nie 

można bowiem pominąć faktu, iż podatkowa podmiotowość grup kapitałowych ukonstytuowana 

została w prawie podatkowym wolą samego ustawodawcy. Podkreślenia wymaga również, że 

rozwiązania krajowe dedykowane polskim podatkowym grupom kapitałowym nie odbiegają w 

istotny sposób od regulacji obcych jurysdykcji podatkowych. Podstawowa korzyść płynąca z 

zawiązania podatkowej grupy kapitałowej sprowadza się do wspólnego rozliczenia zobowiązania 

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które uwzględnia konsolidację dochodów i strat 

wszystkich spółek tworzących takie grupy. Konsolidacja rozliczeń grupowych oraz inne formy 

preferencji podatkowych dla podmiotów powiązanych kapitałowo wciąż cieszy się dużym 

zainteresowaniem nie tylko ze strony podatników, ale przede wszystkim ze strony ustawodawcy, 

który stopniowo poszerza katalog oferowanych w tym obszarze możliwości rozliczeń 

podatkowych694, co wskazuje na istotność i zasadność wprowadzania takich rozwiązań do systemu 

 
693 J. Wierzejska, op. cit. [w:] Podatkowa grupa kapitałowa, red. A. Nowak, Warszawa 2015, s. 1-2.   
694 Chodzi tutaj o instytucję spółki holdingowej wprowadzoną do ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych z początkiem 2022 r. (art. 24m – art. 24p u.p.d.o.p.) a także grupę VAT (art. 8c – art. 8e ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej jako: ustawa VAT. 
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podatkowego. Tym bardziej zatem nie wydaje się uzasadnione podejmowanie środków prawnych 

wymierzonych de facto przeciwko tym grupom, skoro tak jak krajowe przepisy u.p.d.o.p. tak i 

regulacje zagraniczne ukierunkowane są na konsolidację spółek powiązanych w postaci jednego 

podatnika podatku dochodowego i przyznanie w związku z tym preferencji tożsamych do tych, 

jakie przysługują każdemu podatnikowi tego podatku. W świetle polskich przepisów, ewentualne 

odrębne rozliczenie podatkowe poszczególnych spółek tworzących grupę podatkową jest możliwe 

tylko w drodze wyjątku i ma charakter sankcji, która stosowana jest w przypadku naruszenia 

ustawowych przesłanek warunkujących funkcjonowanie takich grup, a nie jak to ma miejsce w 

przypadku rozliczenia podatku CFC695. 

Analizując omawiane rozwiązanie legislacyjne w kontekście trzech dyrektyw testu 

proporcjonalności w pierwszej kolejności należy odnieść się do celu wprowadzenia tej regulacji, 

co umożliwi ustalenie czy jest ona przydatna, konieczna i adekwatna do określonego przez 

ustawodawcę celu696. Bazując na treści uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej do 

katalogu zagranicznych jednostek spółkę z podatkowej grupy kapitałowej697, stwierdzić należy, że 

motywy wprowadzenia omawianej regulacji nie zostały wyjaśnione. Wspomniane już dążenie 

ustawodawcy do zachowania symetrii i wypełnienia luki w przepisach o CFC odnosi się de facto 

do podatkowej grupy kapitałowej a nie spółki tworzącej taką grupę, co wynika z konkluzji 

uzasadnienia „tak jak polskie grupy kapitałowe mogą być podatnikami na potrzeby przepisów o 

CFC, tak i zagraniczne podatkowe grupy kapitałowe mogą być zagranicznymi spółkami 

kontrolowanymi (CFC)”. Na marginesie warto zauważyć, iż podana informacja wskazująca na 

możliwość traktowania polskich podatkowych grup kapitałowych jako podatników CFC stoi w 

sprzeczności z prezentowaną przez organy podatkowe linią interpretacyjną, zgodnie z którą 

podatnikiem CFC jest spółka z podatkowej grupy kapitałowej698. Zważywszy na ogólny cel 

przepisów o CFC, jakim jest przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania, można 

zaryzykować stwierdzenie, iż zamiarem ustawodawcy w tym przypadku było zwiększenie 

efektywności przepisów o CFC w walce z problemem „erozji podstawy opodatkowania i 

 
695 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit., s. 31. 
696 A. Śledzińska-Simon, Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności. Teoria i 

praktyka, Wrocław 2019, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102713, s. 132. 
697 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, druk sejmowy nr 2860, s. 235.  
698 Zob. indywidualne interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16.11.2016 r., 2461-IBPB-1-

3.4510.771.2016.1.TS, 2461-IBPB-1-3.4510.772.2016.1.TS oraz 2461-IBPB-1-2.4510.775.2016.1.BG, 

https://eureka.mf.gov.pl/ (dostęp: 23.11.2021). 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102713
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przenoszenia zysków”699. W kontekście tak określonego celu stwierdzić należy, że przepis 

nadający spółkom z podatkowej grupy kapitałowej status jednostek zagranicznych w rozumieniu 

przepisów o CFC spełnia pierwszy warunek testu proporcjonalności, albowiem jest on przydatny 

w dążeniu ustawodawcy do ograniczenia zjawiska unikania opodatkowania poprzez wykorzystanie 

mechanizmu zagranicznej jednostki kontrolowanej. Nie oznacza to jednak, że analizowana 

regulacja jest konieczna do osiągnięcia tego celu.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przy ocenie niezbędności stosowanego środka 

należy mieć na uwadze uciążliwości związane z jego zastosowaniem, które muszą być 

proporcjonalne do realizacji określonego celu700.  Działanie ustawodawcy jest proporcjonalne, jeśli 

zastosowany środek prawny stanowi dla podatnika jak najmniejsze ograniczenie i zarazem 

wystarczające dla osiągnięcia celu701. Wskazany sposób rozumienia zasady proporcjonalności 

wymusza na ustawodawcy konieczność ustalenia możliwych do zastosowania w konkretnym 

przypadku rozwiązań a następnie wyboru najmniej restrykcyjnego. W przypadku ustawowego 

obowiązku weryfikacji spółki wchodzącej w skład zagranicznej grupy podatkowej wydaje się, że 

zastosowany środek jest najbardziej restrykcyjnym z możliwych do zastosowania w świetle 

rozwiązań polskich przepisów o CFC, co w rezultacie prowadzi do wniosku, iż omawiana regulacja 

nie spełnia warunku niezbędności. Restrykcyjność omawianej regulacji wynika bezpośrednio z 

nałożonego na podatnika obowiązku weryfikacji poziomu opodatkowania spółki z podatkowej 

grupy kapitałowej w kraju jej rezydencji podatkowej oraz w świetle przepisów polskich. Procedura 

ta stanowi jedną z trzech przesłanek warunkujących uznanie zagranicznej jednostki jako jednostki 

kontrolowanej. W odniesieniu do działalności spółek tworzących zagraniczne podatkowe grupy 

kapitałowe, które w świetle przepisów państwa ich rezydencji nie ujawniają do celów rozliczenia 

podatkowego transakcji wewnątrzgrupowych, oznacza to obowiązek podwójnego rozliczenia 

każdej z tych spółek dla potrzeb ustalenia podatku, jaki spółka ta musiałaby zapłacić, gdyby była 

odrębnym podatnikiem w państwie swojej rezydencji, a następnie według przepisów polskich 

celem ustalenia wysokości podatku jaki byłby od tej spółki należny, gdyby była polskim 

podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podkreślenia wymaga, iż na omawianym 

 
699 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, druk sejmowy nr 2860, s. 235. 
700 A. Bartosiewicz, op. cit. [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Warszawa 2016. 
701 J. Zakolska, op. cit., s. 25. 
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etapie stosowania przepisów o CFC, test weryfikujący poziom opodatkowania pozostaje bez 

związku z charakterem osiąganych przez taką spółkę przychodów. Oznacza to, iż obowiązek 

ustalenia wysokości podatku należnego od tej spółki w dwóch odrębnych jurysdykcjach ciąży na 

polskim podatniku nawet w sytuacji prowadzenia przez tą spółkę rzeczywistej działalności 

gospodarczej o charakterze stricte operacyjnym. Porównując obowiązki podatnika CFC 

kontrolującego zagraniczne jednostki będące spółkami wchodzącymi w skład zagranicznej 

podatkowej grupy kapitałowej do obowiązków podatnika CFC kontrolującego inne kategorie 

zagranicznych jednostek, należy stwierdzić, iż przyjęte w tym zakresie rozwiązanie jest zbyt 

uciążliwe dla podatnika w stosunku do celu jaki spełniać mają przepisy o CFC. Co więcej, wydaje 

się, że zakładany cel można osiągnąć przy użyciu innych środków, które nie wymagają aż tak 

zaawansowanych działań, jakie przewidują obecne rozwiązania prawne, np. poprzez zobowiązanie 

podatnika do przedstawienia danych zawartych w sprawozdaniach finansowych z działalności 

spółek tworzących zagraniczną podatkową grupę kapitałową takich jak bilans i rachunek zysków i 

strat. Przemawia za tym, po pierwsze, łatwość pozyskania takiego dokumentu, który sporządzany 

jest przez spółki w rożnych jurysdykcjach na całym świecie. Po drugie, dane zawarte w rachunku 

wyników stanowią podstawowe źródło wiedzy na temat wielkości i charakteru osiąganych przez 

spółkę przychodów i po trzecie, pozyskanie tych danych pozwoli już na tym etapie wykazanie 

braku przychodów pasywnych będących jedną z przesłanek warunkujących opodatkowanie 

zagranicznej jednostki kontrolowanej podatkiem CFC.   

Konkludując, w kontekście poczynionych uwag, należy także stwierdzić, iż omawiany 

przepis nie spełnia trzeciego warunku testu proporcjonalności, tj. proporcjonalności sensu stricto, 

co jest konsekwencją wykazanego już braku adekwatności nałożonych na podatników 

obowiązków podatkowych do zamierzonego przez ustawodawcę celu.  

 

2.2.3.2 Ujęcie przedmiotowe 

 

Z perspektywy przepisów określających obowiązki ciążące na podatniku CFC jako istotne 

należy wskazać te z nich, których dopełnienie stanowi dla podatnika nie tylko problem natury 

technicznej, ale także obciążenie finansowe. Niejednokrotnie przedmiotem dyskusji w tym 

obszarze były przepisy odnoszące się do zagadnienia wysokości progu oraz zakresu sprawowanej 
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przez podatnika kontroli, pojęcia zagranicznej jednostki, czy też sposobu rozliczenia podatku702, 

niemniej problemy dotyczące wskazanych zagadnień mają charakter interpretacyjny i jako takie 

dają się rozwiązać poprzez pozyskanie wiążącego stanowiska organu podatkowego.  

 Z pozycji podatnika, najbardziej dotkliwe konsekwencje wywołują te regulacje, które 

inicjują proces weryfikacji przychodów pasywnych i ostatecznie różnicy w wysokości 

opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej. Odwołując się do przedstawionych w 

rozdziale IV pracy uwag dotyczących definicji przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, 

należy podnieść, iż zastosowane w tym względzie rozwiązanie legislacyjne jest zdecydowanie 

niemiarodajne w odniesieniu do celu, jaki realizować mają przepisy o CFC. Po pierwsze zauważyć 

należy, że uznanie za przychód pasywny operacji łączenia i podziałów spółek wypacza sens i 

racjonalność założenia leżącego u podstaw zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania. 

Akceptowana wykładnia przepisów w tym zakresie prowadzi bowiem do wniosku, iż podatnik 

CFC przerzuca dochód z tytułu takich transakcji do obcych jurysdykcji podatkowych narażając się 

na jego opodatkowanie podatkiem CFC, podczas gdy te same transakcje podlegałyby zwolnieniu, 

gdyby zostały przeprowadzone w kraju rezydencji podatnika, tj. na terytorium RP. Nieracjonalność 

takiego rozwiązania wynika z istoty mechanizmu opodatkowania dochodu zagranicznej jednostki 

kontrolowanej, który sprowadza się in abstracto do opodatkowania takiego dochodu w świetle 

przepisów krajowych, co z kolei służyć ma eliminacji preferencji jakie gwarantują konkurencyjne, 

względem polskich, systemy podatkowe. A contrario przyjąć zatem należy, że polski mechanizm 

ograniczania nieuczciwej konkurencji podatkowej w tym konkretnym przypadku ma zastosowanie 

do operacji, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania w obcych jurysdykcjach podatkowych 

na zasadach analogicznych do zasad obowiązujących w Polsce. Co więcej, w świetle polskich 

regulacji podatnik CFC utraci prawo do przedmiotowego zwolnienia, a operacja ta zostanie 

opodatkowana pomimo faktu, że przepisy o CFC nakazują jego opodatkowanie na zasadach 

wskazanych w u.p.d.o.p. formułujących zasadę neutralności podatkowej fuzji i podziałów spółek. 

Pochylając się nad zagadnieniem proporcjonalności przepisów o CFC w rozpatrywanym 

zakresie, wydaje się, że problematyka ich stosowania wynika w głównej mierze z braku precyzji 

ustawodawcy w formułowaniu pojęć stanowiących elementy konstrukcyjne podatku. Egzegeza 

tych przepisów oparta wyłącznie na wykładni literalnej prowadzi w tym przypadku do 

 
702 Zob. uwagi F. Majdowski, Propozycje …, s. 8-10. 
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nieracjonalnych wniosków. Zauważyć bowiem należy, że przyjęte aktualne rozwiązania prawne 

pozwalają na interpretację, która nakazuje uznać za przychody pasywne operacje, które podlegają 

zwolnieniu w świetle przepisów prawa krajowego, podczas gdy celem przepisów o CFC jest 

przeciwdziałanie korzystaniu ze zwolnienia w obcych jurysdykcjach podatkowych w odniesieniu 

do transakcji opodatkowanych w kraju.  

Do tej samej grupy przepisów należy przesłanka trzecia, polegająca na sprawdzeniu różnicy 

w wysokości opodatkowania między obydwu jurysdykcjami, tj. polską a właściwą dla zagranicznej 

jednostki. Test na sprawdzenie różnicy w wysokości opodatkowania jest wprawdzie w dużej 

mierze powieleniem obowiązków, które podatnik CFC wykona w ramach sprawdzenia przesłanki 

dotyczącej progu 33% przychodów pasywnych, to nie można pominąć faktu, iż na tym etapie 

weryfikacji zagranicznej jednostki dochodzi de facto do pełnego rozliczenia dochodów z jej 

działalności zgodnie z przepisami u.p.d.o.p., pomimo że ostatecznie dochód tej jednostki może nie 

podlegać opodatkowaniu CFC ze względu na wynik rozliczenia rocznego podatku wskazujący na 

brak spełnienia ustawowych progów.  

Podkreślenia wymaga, że zakres obowiązków związanych z procesem analizy dochodowości 

i wysokości podatku zapłaconego w kraju rezydencji zagranicznej jednostki a podatku należnego 

zgodnie z przepisami u.p.d.o.p. multiplikuje się w sytuacjach, w których operacje dotyczące 

przekształceń spółek realizowane są w ramach podatkowych zagranicznych grup kapitałowych703. 

Nieproporcjonalność polskich regulacji CFC najintensywniej uwidacznia się na przykładzie 

działalności podmiotu prowadzącego istotną rzeczywistą działalność gospodarczą, uzyskującego 

przychody o charakterze aktywnym, który w wyniku przeprowadzenia uzasadnionej ekonomicznie 

chociażby jednej operacji o charakterze restrukturyzacyjnym lecz znaczącej z punktu widzenia jej 

wartości704, zobligowany zostanie do zweryfikowania progu różnicy w wysokości zapłaconego i 

należnego w świetle przepisów o CFC podatku dochodowego. Tego typu operacje stanowią istotną 

pod względem wartości pozycję przychodów, na którą składa się majątek spółek uczestniczących 

w restrukturyzacji oraz ilość przydzielonych wspólnikom udziałów, co powoduje, że wartość takiej 

 
703 Zob. uwagi poczynione w rozdziale IV pkt. 3 dotyczące stosowania przepisów o CFC w odniesieniu do 

podatkowych grup kapitałowych i spółek tworzących takie grupy.  
704 Chodzi tutaj o taką wartość operacji, która w relacji do całości osiągniętych przychodów stanowić będzie co 

najmniej 33%.  
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transakcji niejednokrotnie przekracza wartość przychodów osiągniętych z działalności operacyjnej 

w skali roku podatkowego.  

Złożoność procedury weryfikacyjnej łączącej z jednej strony obowiązki ewidencyjne, 

administracyjne i inne czynności wymagające sprawowania bieżącej kontroli działalności 

zagranicznej jednostki oraz oceny tej działalności z perspektywy możliwości wystąpienia operacji 

o charakterze pasywnym, a z drugiej, ciężar kosztów ponoszonych w związku z realizacją 

powyższych działań wykazują duży stopień ryzyka uznania nieproporcjonalności polskich 

przepisów o CFC. Tym bardziej wydaje się to uzasadnione, jeśli zważyć, że przepisy te nie 

rozróżniają sytuacji podatnika prowadzącego rzeczywistą działalność gospodarczą poza obszarem 

UE i EOG od sytuacji podmiotu funkcjonującego w ramach sztucznie utworzonej struktury.  

W świetle powyższych uwag należy uznać, że procedura samoobliczenia podatku CFC 

przerzucająca na podatnika ciężar dowodu na obalenie ustawowego domniemania unikania 

opodatkowania przez podmioty prowadzące rzeczywistą i wymierną gospodarczo działalność jest 

działaniem stanowiącym naruszenie zasady proporcjonalności opodatkowania. Zauważyć należy, 

iż katalog obowiązków nałożonych na podatników w związku ze stosowaniem przepisów o CFC 

jest konsekwencją polityki państwa mającej na celu przerzucenie na podatników kosztów 

administracyjnych niezbędnych do weryfikacji działalności transgranicznej podatnika. 

Okoliczność ta została podniesiona w uzasadnieniu do projektu ustawy dostosowującej polskie 

przepisy o CFC do wytycznych Dyrektywy ATA, w którym resort finansów wskazał, iż celem 

przyjętego mechanizmu opodatkowania jest uwolnienie państwa od konieczności prowadzenia 

postępowań przez organy podatkowe705. W literaturze przedmiotu można spotkać pogląd, zgodnie 

z którym obowiązki podatnika związane z gromadzeniem dokumentacji i prowadzeniem rejestrów 

dla potrzeb stosowania przepisów o CFC nie naruszają zasady proporcjonalności, albowiem 

dokumenty i rejestry są niezbędne organom podatkowym do obliczenia i weryfikacji kwoty 

podatku CFC706. Z powyższym stanowiskiem można się zgodzić w takim zakresie, w jakim odnosi 

się ono wyłącznie do czynności stricte dokumentacyjno-ewidencyjnych. Natomiast nie można w 

tym przypadku pominąć faktu, iż analizowane przepisy w istocie obligują podatnika do 

podwójnego rozliczenia podatku od dochodów osiąganych przez zagraniczne jednostki dla potrzeb 

 
705 Zob. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, druk sejmowy nr 1878, s. 21. 
706 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 14.3.2 A very limited relevance under de lege lata approach in analysis. 
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sprawdzenia przesłanek kwalifikujących ją do statusu zagranicznej jednostki kontrolowanej, co 

znacznie wykracza poza obszar dokumentacyjno-ewidencyjny typowy dla rozliczeń w obszarze 

innych tytułów podatkowych, w tym również podatku dochodowego od osób prawnych. 

Zważywszy, że ciężar tych obowiązków spoczywa w takim samym wymiarze na podatnikach, 

których celem nie jest unikanie opodatkowania, jak i na podatnikach działających wyłącznie w 

celu osiągniecia korzyści podatkowej uzasadniona jest teza, że zastosowane w tym obszarze przez 

ustawodawcę środki prawne są nieproporcjonalne dla ograniczania zjawiska unikania 

opodatkowania. W temacie obciążeń o charakterze administracyjno-dokumentacyjnym mających 

na celu wykazanie braku unikania opodatkowania przez podatnika CFC wypowiedział się TSUE 

w wyroku wydanym w sprawie Cadbury Schweppes. TSUE zasugerował, że ciężar dowodów 

potwierdzających tę okoliczność nie powinien obciążać wyłącznie podatnika, lecz rozkładać się 

zarówno na podatnika, jak i organy podatkowe707.  Niniejsza teza pokrywa się ze stanowiskiem 

Komisji Europejskiej708, zgodnie z którym podatnik nie powinien podlegać nadmiernym 

ograniczeniom administracyjnym służącym obaleniu domniemania unikania opodatkowania.  

Do podobnych wniosków prowadzi analiza kolejnych dwóch rozwiązań prawnych 

zastosowanych w konstrukcji przepisów o CFC, tj. w art. 24a ust. 3a oraz art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p.  

Pierwszy z wymienionych przepisów określa sposób opodatkowania zagranicznych 

jednostek kontrolowanych prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem 

zagranicznych zakładów położonych poza terytorium kraju. Podobnie, jak ma to miejsce w 

przypadku zagranicznych zakładów polskich podatników709 zagraniczne zakłady należące do 

zagranicznych jednostek mogą spełniać przesłanki do uznania je za odrębne zagraniczne jednostki 

kontrolowane710. W przeciwnym razie, dochody uzyskiwane przez te zakłady będą stanowiły 

element kalkulacji dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, do której należą711.  W istocie 

regulacja ta ma na celu uniknięcie dublowania dochodów zagranicznych zakładów dla potrzeb 

 
707 Ibidem, Chapter 17.1.1 The prohibition against irrefutable presumption of tax avoidance via wholly artificial 

arrangements and the question of the determination of facts. 
708 Communication from the Commission to the Council, The European Parliament and the European Economic 

and Social Committee, The application of anti-abuse measures in the area of direct taxation – within the EU and in 

relation to third countries, Brussels, 10.12.2007 COM (2007) 785 final,  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0785:FIN:EN:PDF (dostęp: 25.08.2022). 
709 Opodatkowanie zagranicznych zakładów polskich rezydentów reguluje art. 24a ust. 19 pkt 1 u.p.d.o.p. 
710 Zob. art. 24a ust. 2a u.p.d.o.p.  
711 Wnioski takie należy wywieść z art. 24a ust. 2b u.p.d.o.p., który nadaje zagranicznym zakładom zagranicznych 

jednostek  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0785:FIN:EN:PDF
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opodatkowania CFC, co może mieć miejsce w przypadku zbiegu obowiązku opodatkowania 

dochodów zagranicznych zakładów i zagranicznych jednostek w dwóch różnych jurysdykcjach 

podatkowych i nieuregulowania podwójnego opodatkowania w ramach postanowień podatkowych 

umów bilateralnych między zainteresowanymi państwami. De lege lata należy zauważyć, że 

przywołany przepis może jednak w praktyce prowadzić do podwójnego opodatkowania dochodu 

zagranicznej jednostki kontrolowanej w sytuacjach, które były przedmiotem analizy w rozdziale 

IV. Konstrukcja prawna odnosząca się do sposobu opodatkowania działalności zagranicznych 

jednostek kontrolowanych prowadzonych poprzez zagraniczne zakłady, w jej obecnym brzmieniu, 

dopuszczającym możliwość podwójnego opodatkowania ich dochodów podatkiem CFC wykracza 

poza ramy niezbędności i proporcjonalności. Przywołany kazus opodatkowania działalności 

prowadzonej poprzez zagraniczny zakład jest przejawem braku precyzji w formułowaniu 

przepisów o CFC, w efekcie czego analizowany przepis nie spełnia przesłanki konieczności. W 

tym przypadku możliwe jest przyjęcie takich rozwiązań, które będą adekwatne do osiągnięcia 

ustawowego celu. Propozycja zmiany aktualnie obowiązujących w tym obszarze przepisów 

przedstawiona zostanie w ostatniej części rozprawy poświęconej wnioskom de lege ferenda.       

Druga z przywołanych regulacji dotyczy zakazu odliczania straty podatkowej od dochodu 

zagranicznej jednostki kontrolowanej stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem CFC712. 

Prawo do pomniejszenia dochodu o wysokość strat poniesionych w latach ubiegłych niewątpliwie 

należy do kategorii preferencji podatkowej ustanowionej przez ustawodawcę celem wsparcia 

przedsiębiorców mających przejściowe problemy finansowe713. Możliwość odliczenia przez 

podatnika strat z lat ubiegłych prowadzi do urealnienia kwoty podatku w odniesieniu do faktycznie 

osiąganego poziomu dochodów w określonych ustawowo ramach uwzględniających kontynuację 

działalności gospodarczej. W przypadku zasad opodatkowania dochodu zagranicznej jednostki 

kontrolowanej, przepisy o CFC całkowicie wyłączają taką możliwość, pomimo odmiennych 

rekomendacji OECD oraz postanowień Dyrektywy ATA co do zakresu i sposobu uwzględniania 

strat zagranicznych jednostek kontrolowanych. W Planie BEPS nr 3 OECD wskazało, że nie należy 

uznawać prawa do odliczenia strat poniesionych przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną od 

dochodu ustalonego dla celów rozliczenia podatku CFC, ale nie należy uniemożliwiać odliczania 

 
712 Zob. art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p. 
713 B. Ciupek, Prawo do odliczenia straty podatkowej jako szczególna preferencja podatkowa dla przedsiębiorców, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 102 (752), s. 567. 
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tych strat od dochodów poniesionych przez te jednostkę w latach następujących po roku, w którym 

dochód ten został opodatkowany714. Tożsame wskazania zawierają postanowienia Dyrektywy 

ATA, która przyznaje państwom członkowskim prawo do uwzględnienia strat poniesionych przez 

zagraniczne jednostki kontrolowane w dochodach tych jednostek rozliczanych za kolejne okresy 

rozliczeniowe według zasadach przewidzianych w prawie krajowym państw członkowskich715. 

Polskie przepisy w tym względzie ignorują rekomendacje OECD i wytyczne unijne716. Zapewne 

intencją ustawodawcy w tym przypadku była chęć minimalizowania katalogu preferencji, jakie 

przysługują podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, to jednak wyłączenie tego 

uprawnienia wobec jednostek zagranicznych wydaje się przekraczać proporcje pomiędzy 

zastosowanym środkiem prawnym a celem jakiemu mają służyć regulacje CFC. Wspomnieć 

należy, że założeniem przepisów o CFC jest de facto opodatkowanie dochodów zagranicznych 

jednostek kontrolowanych według ustawowych zasad normujących rozliczenie polskich 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Oczekiwanym rezultatem tych przepisów 

ma być odzyskanie wpływów budżetowych utraconych w wyniku przetransferowania zysków do 

innego państwa stosującego preferencyjne zasady opodatkowania a nie pozyskiwanie środków 

finansowych z samego podatku CFC. Przy czym w świetle prawa i orzecznictwa TSUE, 

przekierowanie zysków musi odbywać się w warunkach wyłącznie sztucznej struktury. Zatem w 

relacji do samego celu przepisów o CFC, ograniczenie możliwości odliczenia straty w rozliczeniu 

podatku CFC jest przejawem braku proporcji i w żaden sposób nie uzasadnia tak restrykcyjnego 

podejścia ustawodawcy polskiego wobec podatników CFC. Zastosowany środek prawny jest tym 

bardziej nieproporcjonalny w zakresie, w jakim ma on zastosowanie do podatników, których 

dochody nie zostały przekierowane do obcych jurysdykcji podatkowych w sposób sztuczny. 

Przede wszystkim jednak należy podkreślić, iż przepis ten narusza zakaz nadmiernej ingerencji 

leżący u podstaw formułowania prawa w zgodzie z zasadą proporcjonalności opodatkowania.    

Końcowo podkreślić należy, że zgodność przepisów o CFC z zasadą proporcjonalności 

można rozpatrywać w ujęciu cząstkowym w odniesieniu do poszczególnych regulacji, ale też w 

ujęciu holistycznym przy ocenie całości tych przepisów. Pogląd taki pojawił się w doktrynie w 

wyniku przeprowadzonej analizy polskich przepisów o CFC w kontekście norm Konstytucji RP. 

 
714 OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – Final Report, Paryż 2015, pkt. 103. 
715 Zob. Artykuł 8 ust. 1 Dyrektywy ATA. 
716 B. Kuźniacki, Opodatkowanie …, s. 121. 
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Zgodnie z zaprezentowanym stanowiskiem, polskie przepisy o CFC w zakresie w jakim prowadzą 

do opodatkowania całego dochodu CFC na poziomie jego uczestników nie spełniają pierwszego i 

drugiego wymogu zasady proporcjonalności, albowiem pozwalają na opodatkowanie polskich 

podatników w zakresie dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej w odniesieniu do źródeł, 

które nie zostały przekierowane wyłącznie w celu unikania opodatkowania717. Powyższa konkluzja 

zasługuje na aprobatę z uwagi na fakt, iż konstrukcja polskich przepisów o CFC nie przystaje do 

systemowego podejścia ustawodawcy wykluczającego możliwość zwolnienia z opodatkowania 

dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych prowadzących rzeczywistą działalność 

gospodarczą poza obszarem UE i EOG. Autor prezentowanego stanowiska uzasadnia je odwołując 

się do ustawowej przesłanki progu 33% przychodów pasywnych wskazując, iż próg ten może 

okazać się niekorzystny i nieuzasadniony w odniesieniu do podmiotów prowadzących rzeczywistą 

działalność gospodarczą, podczas gdy będzie on odpowiedni w odniesieniu do dochodu 

osiągniętego ze sztucznych źródeł. Pozbawienie podatników prowadzących rzeczywistą 

działalność gospodarczą poza obszarem UE i EOG prawa do zwolnienia z opodatkowania jest 

rozwiązaniem, które konstytuuje niepodważalne domniemanie unikania opodatkowania przez 

zagraniczne jednostki zlokalizowane na obszarze państw trzecich718. W świetle orzecznictwa 

TSUE719, przepisy wewnętrzne państw członkowskich zapobiegające unikaniu opodatkowania, w 

zakresie w jakim uniemożliwiają obalenie takiego domniemania, są niezgodne z prawem UE, 

albowiem nie spełniają testu proporcjonalności720. Poparciem dla powyższej tezy jest stanowisko 

Komisji Europejskiej, która podkreśla, że rolą państw członkowskich jest w tym przypadku 

przyznanie podatnikom prawa do obalenia domniemania unikania opodatkowania721.  

Z przedstawionych powyżej uwag wywieść zatem należy, że przepisy o CFC stanowią 

naruszenie zasady proporcjonalności w takim zakresie w jakim skierowane zostały do podmiotów 

nie mających na celu unikanie opodatkowania, a które z uwagi na konstrukcję tych przepisów 

 
717 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 14.3.3 Best practice in the application of CFC rules under Constitution. 
718 Ibidem, Chapter 17.1.1 The prohibition against irrefutable presumption of tax avoidance via wholly artificial 

arrangements and the question of the determination of facts. 
719 Wyrok TSUE z dnia 26.02.2019 r. w sprawie C-135/17, X-GmbH przeciwko Finanzamt Stuttgart – 

Körperschaften, https://curia.europa.eu/ (dostęp: 10.12.2021). 
720 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 17.1.1 The prohibition against irrefutable presumption of tax avoidance 

via wholly artificial arrangements and the question of the determination of facts. 
721 Ibidem.  
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ponoszą ciężar obowiązków związanych ze stosowaniem przepisów o CFC w stopniu tożsamym, 

jaki dotyczy podmiotów działających wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.      

 

3. Przepisy o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych w świetle nakazu 

równości opodatkowania  

 

3.1 Zasada równości opodatkowania w prawie i orzecznictwie polskim   

 

Gwarancję tworzenia prawa sprawiedliwego, czyli prawa spełniającego podstawowe 

wartości konstytucyjne zapewnia m.in. zachowanie wymogu równego traktowania722. W doktrynie 

podkreśla się, że zasada równości w prawie podatkowym stanowi materialny kontekst realizacji 

zasady sprawiedliwości723. Teza ta znajduje wyraz w orzecznictwie TK, który wielokrotnie 

podkreślał ścisłe relacje pomiędzy zasadą sprawiedliwości sformułowaną w art. 2 Konstytucji RP, 

a zasadą równości opodatkowania wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.  Przepis ten konstytuuje 

równość wszystkich wobec prawa oraz prawo do równego traktowania przez władze publiczne, 

zakazując zarazem dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym. Tak 

sformułowany nakaz równego traktowania, podniesiony do rangi konstytucyjnej, adresowany jest 

zarówno do organów stanowiących, jak i stosujących prawo podatkowe724.   

Konstytucyjna zasada równości wobec prawa oznacza równość traktowania podmiotów 

w procesie stosowania norm prawnych725. Z zasady tej wynika zakaz nieuzasadnionego 

różnicowania pozycji określonych grup adresatów prawa w sposób faworyzujący bądź 

dyskryminujący726, a contrario w nauce prawa wskazuje się, że nie stanowi naruszenia zasady 

równości zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów w zakresie przysługujących im praw i 

nałożonych obowiązków, jeśli jest ono uzasadnione727.  

 
722 D. Mączyński, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stanowienie polskiego 

prawa podatkowego, Warszawa 2021, s. 223. 
723 R. Zieliński, op. cit, s. 116. 
724 J. Kliszka, Prawnowspólnotowy i konstytucyjny wymóg równego traktowania a niektóre regulacje polskiego 

prawa podatkowego, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, 

red. P. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010, s. 432. 
725 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004 r., s. 481. 
726 D. Dąbek, Równość jako kryterium sądowej kontroli administracji [w:] Równość w prawie administracyjnym, 

red. J. Korczak, P. Lisowski, Warszawa 2018, s. 378. 
727 J. Orłowski, Zasada równości wobec prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga 

jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom 1), red. J. Głuchowski, Warszawa 2019, s. 

419-420.      
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W orzecznictwie TK można odnaleźć tezę, że zasada równości opodatkowania podobnie jak 

zasada sprawiedliwości opodatkowania wyczerpują się w regulacji art. 84 Konstytucji RP728 

poprzez nakaz ponoszenia przez wszystkich obowiązków i ciężarów związanych z płaceniem 

podatków729. W sferze prawa podatkowego zasada ta traktowana jest jako nakaz równego 

opodatkowania wszystkich podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji. Wynika to przede 

wszystkim z odmienności w kreowaniu elementów konstrukcyjnych poszczególnych kategorii 

podatków, co z natury rzeczy powoduje odmienne ukształtowanie praw i obowiązków 

charakterystycznych dla różnych typów podatków730. Stanowisko takie prezentuje niezmiennie od 

wielu lat NSA, podkreślając, że nie można postawić zarzutu naruszenia zasady równości, jeśli 

ustawa nie zawiera unormowań skutkujących wyodrębnieniem grupy podatników traktowanych 

odmiennie w takich samych sytuacjach. W szczególności nie uzasadnia tego różnorodność 

usytuowania podatników jaka wynika z samej konstrukcji podatku731.  

Powołując się na tezy TK należy stwierdzić, że zasada równości opodatkowania nie znajdzie 

zastosowania tam, gdzie rozpatrywane prawa czy obowiązki podatników wynikają z różnych 

podatków732. Wynika stąd, że punktem wyjścia dla oceny zgodności przepisów prawa 

podatkowego z wymogami zasady równości jest identyfikacja cech wspólnych poszczególnych 

podmiotów podlegających obowiązkom podatkowym w ramach tego samego podatku przy 

jednoczesnym uwzględnieniu pewnych zindywidualizowanych cech danego podmiotu mających 

uzasadnienie w konstrukcji danego podatku733. Każde inne nieuzasadnione ustawowo odstępstwo 

skutkujące odmiennym formułowaniem praw i obowiązków dla poszczególnych podatników 

stanowi nieuprawnioną dyskryminację.   

W doktrynie prawa oraz orzecznictwie TK wskazuje się na ścisły związek zasady równości 

opodatkowania z zasadami powszechności opodatkowania i zdolności płatniczej734. W świetle 

 
728 Ibidem, s. 418.    
729 Zob. wyroki TK z dnia 20.11.2002 r., K 41/02 i z dnia 19.06.2012 r., P 41/10 oraz z dnia 18.11.2014 r., K 23/12, 

https://sip.lex.pl/orzeczenia (dostęp: 30.11.2021).    
730 J. Orłowski, Zasada … , s. 420. 
731 Zob. wyroki NSA z dnia 16.05.2012 r., I GSK 444/11, z dnia 05.12.2012 r., I FSK 251/12 i z dnia 08.11.2018 

r., II FSK 3576/17, https://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp 30.11.2021). 
732 Zob. powoływany wcześniej wyrok TK z dnia 19.06.2021 r., P 41/10, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-

urzedowe/orzeczenia-sadow/ (dostęp: 30.11.2021).   
733 J. Orłowski, Zasada … , s. 421. 
734 Zob. wyroki TK z dnia 07.06.1999 r., K 18/98, z dnia 20.11.2002 r., K 41/02, z dnia 26.11.2007 r., P 24/06, 

http://isap.sejm.gov.pl/ oraz z dnia 01.04.2000 r., K 15/98, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/ 

(30.11.2021). 

https://sip.lex.pl/orzeczenia
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/
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przytoczonych tez TK, zasada równości postrzegana jest w art. 84 Konstytucji RP, który w istocie 

normuje zasadę powszechności opodatkowania formułowaną jako powszechny obowiązek 

ponoszenia ciężarów związanych z płaceniem podatków. Zasada ta oznacza również, że wszelkie 

odstępstwa od powszechności obowiązku podatkowego należy rozpatrywać w zgodzie ze 

standardami demokratycznego państwa, które wyrażają zasady równości opodatkowania i 

sprawiedliwości społecznej735. Podkreśla się również, że zasada równości opodatkowania winna 

być postrzegana poprzez zdolność podatników do płacenia podatków736, przez co należy rozumieć 

rozłożenie obciążenia podatkowego odpowiednio do zasobów finansowych podatnika i jego 

zdolności płatniczej737. Analiza przepisów prawa podatkowego przez pryzmat równości wobec 

prawa powinna zatem uwzględniać jednocześnie konstytucyjny nakaz powszechności 

opodatkowania i zdolności płatniczej podatników, co pozwala na pełną realizację tej zasady738.     

Końcowo warto podkreślić, że zasada równości wyrażona w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP nie 

pełni samoistnej roli dającej podstawy do sformułowania zarzutu niekonstytucyjności przepisu 

bądź aktu normatywnego. Zawarty w tej normie nakaz równego traktowania nie stanowi źródła 

praw i wolności o charakterze podmiotowym, w związku z tym podstawa skargi konstytucyjnej 

winna być określona w powiązaniu z konkretnym konstytucyjnym prawem podmiotowym739. W 

tym zakresie normy konstytucyjne odwołują się m.in. do ochrony własności czy wolności 

gospodarczej, a jakiekolwiek formy ograniczania tych praw są dopuszczalne w drodze ustawy i 

muszą znajdować uzasadnienie w ważnym interesie publicznym740.  Kontrola zgodności działania 

organów władzy publicznej z zasadą równości opodatkowania powinna przede wszystkim 

obejmować konkretne przepisy prawa podatkowego, których zastosowanie w odniesieniu do 

indywidulanych przypadków narusza nakaz równego opodatkowania. Wydaje się być to 

szczególnie ważne w przypadku przepisów o CFC, których specyfika nakazuje rozpatrzenie oceny 

ich konstytucyjności przy uwzględnieniu celu jakiemu służą te przepisy oraz obszaru ich 

oddziaływania. Przy czym nie chodzi tutaj o zakres podmiotowy stosowania tych przepisów z 

 
735 B. Kuźniacki, Controlled …., Chapter 14.4.1 The principle of equality. 
736 A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001, s. 45. 
737 A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 1989, zeszyt 3, s. 53. 
738 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 14.4 Compatibility of CFC rules with the principle of tax equality: 

Principles of universality of taxation and ability to pay. 
739 J. Orłowski, Zasada …, s. 423-424. 
740 Zob. regulacje zawarte w art. 21 i art. 22 Konstytucji RP.  
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perspektywy adresata polskich przepisów o CFC, lecz skutki oddziaływania tych przepisów w 

sensie krajowym i transgranicznym, co wynika z przedstawionych rozważań na temat 

konstytucyjnych kryteriów oceny zgodności przepisów prawa podatkowego z zasadą równości 

opodatkowania, nakazujących odniesienie sytuacji podatnika do tożsamej sytuacji innych 

podatników. W przypadku przepisów o CFC oznacza to wymóg porównania pozycji podatnika 

CFC z pozycją innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, ale także z pozycją 

innych podatników rozliczających podatek od zagranicznych struktur kontrolowanych będących 

rezydentami innych państw.        

 

3.2 Zasada równości opodatkowania w świetle prawa unijnego i orzecznictwa TSUE 

W prawie unijnym zasada równości, podobnie jak inne ogólne zasady prawa, odgrywa 

doniosłą rolę w systemie źródeł prawa z uwagi na jej zastosowanie w procesie wykładni prawa i 

jako podstawa w procesie orzekania o nieważności aktu prawnego741. 

Zasada równości opodatkowania w UE utożsamiana jest z nakazem równego traktowania 

podmiotów działających na obszarze wspólnoty europejskiej. Postulat ten po raz pierwszy 

wyrażony został w treści art. 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą jako 

dążenie do integracji gospodarczej stwarzającej warunki do swobodnej i równej dla 

przedsiębiorców wszystkich państw Wspólnoty Europejskiej działalności gospodarczej742. 

Prawidłowe funkcjonowanie wewnątrzwspólnotowego rynku ma zapewnić realizacja 

podstawowych swobód rynku wewnętrznego743. Należą do nich: swoboda przedsiębiorczości, 

swoboda przepływu osób, usług, towarów, płatności i kapitału.  

Gwarancja nieskrępowanej i opartej na zasadach wolnej konkurencji działalności 

gospodarczej w ramach UE wymaga eliminacji czynników naruszających funkcjonowanie 

wspólnego rynku w zgodzie ze swobodami traktatowymi, w tym m.in. barier podatkowych744 

wynikających z różnic w sposobach opodatkowania działalności stosowanych przez państwa 

członkowskie. Podstawowym środkiem służącym minimalizacji takich odmienności jest proces 

harmonizacji podatkowej, który poprzez zbliżenie systemów podatkowych państw 

 
741 T. Tridimas, op. cit., s. 1. 
742 J. Kliszka, Prawnowspólnotowy ... , s. 421.  
743 A. Borkowski, op. cit., s. 35. 
744 J. Kliszka, Prawnowspólnotowy ... , s. 421-422.   
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członkowskich745 wyklucza możliwość niekorzystnego z punktu widzenia podatkowego 

pozycjonowania przedsiębiorców różnych jurysdykcji w ramach UE. Chodzi tutaj o ograniczenie 

przypadków, w których przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytoriach różnych państw 

członkowskich znaleźliby się w sytuacji mniej korzystnej wobec tych przedsiębiorców, których 

działalność gospodarcza prowadzona jest w ramach jednej jurysdykcji746.     

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że swobody rynku wewnętrznego, pełniące rolę 

fundamentalnych praw podmiotowych, mają zastosowanie bezpośrednio do stosunków, jakie 

powstają pomiędzy jednostką prywatną a państwem członkowskim i w takiej samej mierze do 

stosunków między samymi jednostkami prywatnymi747. Bezpośrednie stosowanie swobód stanowi 

gwarancję ochrony jednostek przed dyskryminującymi działaniami państwa, stwarzając im środki 

prawne do obrony swoich praw i kwestionowania ograniczeń w realizacji swobód748. Równość w 

rozumieniu prawa traktatowego oznacza, że sytuacje porównywalne nie powinny być traktowane 

w sposób odmienny, a sytuacje odmienne w sposób identyczny749. Odstępstwo od wskazanej 

reguły może być uzasadnione wyłącznie spełnieniem przesłanek o charakterze obiektywnym. 

Pomimo pewnych odrębności w definiowaniu zasad równości i zakazu dyskryminacji 

wynikających ze zróżnicowanego zakresu obowiązków wykonywanych przez władzę publiczną, 

różnice te aktualnie zacierają się w orzecznictwie TSUE i powodują, że zasada równości 

opodatkowania postrzegana jest i stosowana w tożsamym zakresie na różnych etapach stosowania 

przepisów prawa750.  

Zakaz dyskryminacji w ujęciu ogólnym wyrażony został w art. 18 TFUE odnoszącym się do 

wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Pozostałe regulacje 

 
745 A. Jeleńska, Istota harmonizacji podatkowej, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2013, s. 33,  

http://www.trp.umk.pl/download/trp2013/ISTOTA_HARMONIZACJI_PODATKOWEJ.pdf (dostęp: 08.12.2021). 
746 J. Kliszka, Prawnowspólnotowy …, s. 422. 
747 R. Lipniewicz, Koncepcja …, s. 132. 
748 A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody Rynku wewnętrznego, Rozdział 7. Działalność 

gospodarcza w prawie wspólnotowym, §. 24. Podstawy prawne, I. Rola art. 43 i 49 TWE, Warszawa 2009, 

https://sip.legalis.pl/ (dostęp: 07.12.2021). 
749 Zob. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15.05.2008 r. w sprawie C-276/07 pkt 19 Nancy Delay 

przeciwko Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) and Repubblica Italiana, 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ (dostęp: 10.12.2021). 
750 A. Śledzińska‑Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, „Studia BAS” 

2011, Nr 2(26), s. 43. 

https://sip.legalis.pl/
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/
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traktatowe dotyczące konkretnych swobód wspólnotowych stanowią względem tej zasady lex 

specialis751.  

W doktrynie prawa wskazuje się, iż badanie zgodności przepisów prawa krajowego w świetle 

unijnej zasady równości opodatkowania musi uwzględniać jednocześnie ich ocenę w kontekście 

podstawowej swobody wyrażonej w art. 18 TFUE i zarazem konkretnej dopuszczalnej w danym 

przypadku swobody szczególnej752. Należy jednak mieć na względzie wyjątki przewidziane 

prawem traktatowym, które odwołuje się do przypadków uzasadnianych względami 

bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego753.  

Rozpatrując działalność orzeczniczą TSUE w obszarze stosowanych przez państwa 

członkowskie instrumentów prawnych przeciwko nadużyciom prawa w działalności 

transgranicznej, należy stwierdzić, że ocena środków krajowych dokonywana jest przede 

wszystkim w relacji do unijnych zakazów naruszania swobód rynku wewnętrznego.  

W jednym z wyroków TSUE wypowiedział się na temat przepisów francuskiego prawa 

podatkowego wprowadzających nakaz uzyskania od lokalnych władz potwierdzenia, że 

przeprowadzone działania restrukturyzacyjne o zasięgu transgranicznym nie mają znamion 

oszustwa podatkowego, podczas gdy tożsame transakcje realizowane w obszarze krajowym takim 

ograniczeniom nie podlegają754. W niniejszej sprawie Trybunał uznał za zasadne zbadanie czy 

przepisy prawa krajowego wprowadzające domniemanie oszustwa podatkowego w odniesieniu do 

operacji transgranicznych nie naruszają unijnej swobody przedsiębiorczości. W świetle stanowiska 

TSUE, analizowane regulacje wykraczają poza to co jest konieczne do zapobiegania nadużyciom 

podatkowym i w związku z tym stanowią ograniczenie swobody działalności gospodarczej. 

Do tej pory TSUE wypowiedział się na temat regulacji CFC kilkukrotnie i trudno w tym 

obszarze mówić o ukształtowanej linii orzeczniczej nie tylko ze względu na znikomą ilość 

rozpatrzonych w tym obszarze spraw, ale również z uwagi na niejednolitość sformułowanych w 

tym zakresie tez. Przepisy dotyczące zagranicznych struktur kontrolowanych funkcjonują od wielu 

lat w systemach podatkowych państw, w tym również państw członkowskich. Podkreślić jednak 

 
751 Ibidem, s. 49. 
752 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 16.2 Determination of compatibility of domestic law with EU primary 

law: Steps following from the CJEU’s reasoning. 
753 Zob. art. 52 TFUE. 
754 Zob. wyrok TSUE z dnia 08.03.2017 r. w sprawie C-14/16, Euro Park Service przeciwko Ministre des Finances 

et des Comptes publics, https://curia.europa.eu/ (dostęp: 10.12.2021). 

https://curia.europa.eu/
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należy, że regulacje CFC zyskały w UE na znaczeniu dopiero za sprawą Dyrektywy ATA, która 

narzuciła państwom członkowskim obowiązek ich wdrożenia do końca 2018 r. W świetle 

stanowiska doktryny, rozpatrywanie przepisów o CFC z perspektywy zgodności z prawem 

unijnym zasadne jest przede wszystkim w kontekście podstawowych swobód wspólnotowych, 

które w prawie UE stanowią najistotniejsze zasady o charakterze gospodarczym755 i określane są 

mianem swobód podstawowych i fundamentalnych756. Z tego względu ważne jest zapewnienie 

szczególnej ochrony pozwalającej na ich efektywną realizację757. Należy jednocześnie mieć na 

uwadze, że prowadzenie unijnej polityki zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania wymusza 

minimum ingerencji ze strony UE w proces kształtowania przepisów wewnętrznych państw 

członkowskich i podejmowania przez nie działań, które naruszają ich suwerenność podatkową758. 

Ograniczanie autonomii podatkowej państw członkowskich jest naturalną konsekwencją integracji 

gospodarczej i w związku z tym także harmonizacji podatków w ramach UE759. Trzeba jednak 

pamiętać, że w przypadku podatków o charakterze bezpośrednim decyzje UE w tym obszarze 

winny czynić zadość wymogom zasady subsydiarności i proporcjonalności w celu kreowania i 

ochrony rynku wewnętrznego760. W związku z tym ocena zgodności przepisów prawa krajowego 

z prawem UE w płaszczyźnie harmonizacji podatków bezpośrednich winna przede wszystkim 

uwzględniać relacje między prawem wewnętrznym a swobodami rynku wewnętrznego761.  

W doktrynie i orzecznictwie TSUE sformułowany został pogląd, że zważywszy na charakter 

przepisów o CFC racjonalne jest odniesienie się wyłącznie do swobody przedsiębiorczości i 

swobody przepływu kapitału762. Swoboda przedsiębiorczości w ujęciu normatywnym ma swoje 

źródło w art. 49 TFUE, który gwarantuje wszystkim obywatelom UE możliwość wykonywania 

 
755 P. Szwajdler, Granice negatywnej harmonizacji podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej, Rozdział 

IV. Swobody traktatowe i ich granice, Warszawa 2021, https://sip.legalis.pl/ (dostęp: 10.12.2021). 
756 P. Selera, Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, 

Warszawa 2010, s. 175. 
757 R. Lipniewicz, Koncepcja …, s. 132. 
758 P. Szwajdler, op. cit., Rozdział III Suwerenność podatkowa państw członkowskich Unii Europejskiej.   
759 J. Kliszka, Traktatowe ograniczenia jurysdykcji podatkowej państw członkowskich Unii Europejskiej w 

kształtowaniu krajowego systemu podatkowego – stan prawny i praktyka, [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego 

w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016, s. 71. 
760 D. Antonów, Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 43-

44.  
761 S. Owsiak, op. cit, s. 145. 

762 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 16.3. The Polish CFC rules and the relevant fundamental freedoms; zob. 

wyroki TSUE w sprawach: C‑284/06, C-168/11, C-439/07, C-6/16, C-452/04 i C-204/90. 
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samodzielnej działalności gospodarczej na terytorium każdego państwa członkowskiego UE763. 

Ochrona wolności gospodarczej w obszarze UE objęta została bezpośrednią skutecznością764, co 

oznacza zakaz jej ograniczania przez prawo wewnętrzne państw członkowskich765. Na mocy art. 

54 TFUE swoboda przedsiębiorczości wyrażona w art. 49 TFUE ma odpowiednie zastosowanie do 

działalności prowadzonej w formie spółek. 

Swoboda przepływu kapitału uregulowana została w art. 63 TFUE, który gwarantuje 

możliwość realizacji transgranicznych operacji pozwalających na przepływ, likwidację lub 

przekazanie aktywów oraz spłatę zobowiązań finansowych766. W ujęciu ogólnym przepis ten 

formułuje zakaz wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału pomiędzy państwami członkowskimi 

i państwami trzecimi, który realizowany jest zarówno poprzez inwestycje bezpośrednie polegające 

na faktycznym zarządzaniu innym podmiotem w ramach posiadanych w jego kapitale udziałów 

(akcji), jak i inwestycje portfelowe, których przedmiotem jest wyłącznie lokata kapitału a nie 

faktyczne zarządzanie innym podmiotem767. 

Wybór jednej z dwóch wymienionych swobód jako właściwej dla oceny zgodności 

przepisów o CFC nie jest oczywisty, jeśli zważyć na zakres spraw rozpatrywanych przez TSUE. 

W kluczowym dla zagadnienia swobody przedsiębiorczości wyroku w sprawie Cadbury 

Schweppes, TSUE, dokonując analizy brytyjskich przepisów o CFC, stwierdził, że o ile 

analizowane przepisy dotyczą sytuacji, w której podmiot kontrolowany sprawuje kontrolę nad 

zagranicznym podmiotem kontrolowanym w stopniu pozwalającym na faktyczną kontrolę – w tym 

przypadku wynoszącym co najmniej 50% - to analiza wykraczająca poza ramy swobody 

przedsiębiorczości wydaje się nieuzasadniona768.  

Spostrzeżenia doktryny769, poczynione w oparciu o analizę orzecznictwa TSUE770, na 

zagadnienie oceny krajowych przepisów o CFC w świetle unijnych swobód prowadzą do wniosku, 

 
763 A. Borkowski, op. cit., s. 35-36. 
764 K. Wójtowicz, Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym Rzeczypospolitej  

Polskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 2, s. 43–57. 
765 A. Borkowski, op. cit., s. 36.  
766 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014, s. 530. 
767 F. Majdowski, Stosowanie …, s. 30. 
768 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 16.3. The Polish CFC rules and the relevant fundamental freedoms. 
769 Ibidem. 
770 Zob. wyroki TSUE  z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: C-303/07, Proceedings brought by Aberdeen Property 

Fininvest Alpha Oy, z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group 

Litigation przeciwko Commissioners of Inland Revenue, z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie C-492/04, Lasertec 

Gesellschaft für Stanzformen mbH przeciwko Finanzamt Emmendingen, z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie C-157/05, 
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że zakres takiej weryfikacji w kontekście wspólnotowych swobód winien uwzględniać, stopień 

sprawowanej kontroli, ale także miejsce rezydencji zagranicznej jednostki. Zdaniem autora 

powyższej tezy, decydujące znaczenie będzie miała lokalizacja zagranicznej jednostki 

kontrolowanej na obszarze rajów podatkowych, albowiem tylko w tym przypadku znajdzie 

zastosowanie wyłącznie swoboda przepływu kapitału. W odniesieniu do pozostałych lokalizacji 

właściwa będzie zarówno swoboda przepływu kapitału, jak i swoboda przedsiębiorczości, przy 

czym o wyborze jednej z nich lub zastosowaniu obydwu łącznie decydować będą elementy danej 

sprawy i indywidualne cechy analizowanej jednostki zagranicznej771. Z drugiej strony wskazuje 

się, że na tle rozpatrywanych przez TSUE spraw dotyczących relacji między przepisami o CFC a 

swobodami przedsiębiorczości i przepływu kapitału, można wywieźć, że pierwszorzędne 

znaczenie ma w tym przypadku cel krajowej regulacji, a dopiero w drugiej kolejności – stan 

faktyczny rozpatrywanej sprawy772.  

Rozpatrując powyższe uwagi na tle konstrukcji polskich przepisów o CFC, należy 

stwierdzić, że ochrona jaką gwarantują swobody traktatowe winna rozciągać się w takiej samej 

mierze na swobodę przedsiębiorczości, jak i swobodę przepływu kapitału. Taki wniosek wywieźć 

można z dwóch podstawowych elementów konstrukcyjnych tego podatku, tj. z określonego na 

poziomie 50% stopnia sprawowanej przez podatnika kontroli nad zagranicznymi jednostkami oraz 

określonego zakresu stosowania regulacji CFC zarówno do podmiotów prowadzących rzeczywistą 

działalność gospodarczą, jak i do podmiotów działających wyłącznie w ramach sztucznych struktur 

w celu osiągnięcia korzyści podatkowej773.  

 

 

 
Winfried L. Holböck przeciwko Finanzamt Salzburg-Land, z dnia 12 września 2006 r., C-196/04, Cadbury Schweppes 

plc i Cadbury Schweppes Overseas Ltd przeciwko Commissioners of Inland Revenue, z dnia 21 października 2010 r. 

w sprawie C-81/09, Idryma Typou AE przeciwko Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis, z dnia 15 września 

2011 r. w sprawie C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique przeciwko Accor 

SA, z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie C-437/08 Österreichische Salinen  oraz z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie 

C-311/08, Société de Gestion Industrielle (SGI) przeciwko Belgian State, https://eur-lex.europa.eu  (dostęp: 

10.11.2021).  
771 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 16.4.1 The main rule under the 50 percentage shareholding 

threshold/factual control and existence of definite influence. 
772 F. Majdowski, Stosowanie …, s. 31.  
773 Zasada ta nie dotyczy podmiotów prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą na obszarze UE/EOG, 

które korzystają z ustawowego zwolnienia z opodatkowania CFC.  
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3.3 Ocena przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych w świetle 

zasady równości opodatkowania 

 

3.3.1 Zgodność przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych z 

Konstytucją RP  

 

Powołując się na tezy TK wyrażone w odniesieniu do kwestii dyskryminacji w sferze 

opodatkowania774, wskazać na wstępie należy, iż konstytucyjny nakaz równości dopuszcza w tym 

względzie możliwość odstępstwa skutkującego nierównym traktowaniem podmiotów będących 

adresatami tej samej normy prawnej, które jednak nie będzie kwalifikować się na zarzut naruszenia 

zasady równości opodatkowania. W świetle tez TK, akceptacja takiego stanu rzeczy znajdzie 

zastosowanie w przypadkach uzasadnionych czynnikami, jakie wpływają na odmienne traktowanie 

pozycji podatników, takimi jak: relacja pomiędzy kryterium różnicującym a celem i treścią 

przepisu różnicującego, współmierność wagi interesu różnicującego do wagi interesu naruszonego 

wskutek różnicowania, a także powiązanie kryterium różnicującego z innymi wartościami, 

zasadami i normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie.  

Wynika stąd, że Konstytucja dopuszcza przypadki różnicowania sytuacji podmiotów 

posiadających wspólne cechy istotne, co może mieć miejsce również w sferze prawa podatkowego. 

Jak podkreślił TK w jednym z wyroków, pierwszorzędne znaczenie dla rozważania zasady 

równości ma ustalenie istotnej cechy przesądzającej o podobieństwie porównywalnych 

podmiotów. Potwierdzenie takiego podobieństwa daje podstawy do zbadania czy podmioty 

podobne są traktowane podobnie przez przepisy prawa. Dopiero stwierdzenie różnicowania 

sytuacji prawnej podmiotów podobnych pozwala na weryfikację czy zróżnicowanie jest 

dopuszczalne w świetle zasady równości775. 

W kontekście tak postawionej tezy wydaje się, że z perspektywy przesłanki istotnej cechy 

porównywanych podmiotów można przyjąć dwa założenia dla potrzeb oceny przepisów o CFC w 

świetle zasady równości opodatkowania.  

Biorąc pod uwagę konstrukcję przepisów o CFC, w pierwszej kolejności należy przyjąć, że 

cecha relewantna winna mieć odniesienie do bezpośredniego adresata tych przepisów. Jest nim 

 
774 Zob. wyroki TK z dnia 22.05.2007 r., K 42/05 i z dnia 06.05.1998 r., K 37/97, https://isap.sejm.gov.pl/ (dostęp: 

20.11.2021). 
775 Wyrok TK z dnia 22.05.2007 r.,  K 42/05 cz. III pkt 4, https://isap.sejm.gov.pl/ (dostęp: 20.11.2021). 

https://isap.sejm.gov.pl/
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polski rezydent podatkowy, który podlega opodatkowaniu podatkiem CFC z tytułu kontroli 

sprawowanej nad zagraniczną jednostką zależną poprzez posiadany udział w jej zyskach776.     

Po drugie, z punktu widzenia pozostałych podmiotów uczestniczących w procesie 

stosowania przepisów o CFC, będących de facto adresatami pośrednimi tych norm, cecha istotna 

winna mieć odniesienie do sposobu opodatkowania takich podmiotów jako podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych. Zauważyć bowiem należy, że rozliczenie podatku CFC 

sprowadza się końcowo do opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych na zasadach 

analogicznych do tych, jakie obowiązują w przypadku polskich przedsiębiorców w świetle 

przepisów u.p.d.o.p.  

W pierwszym przypadku, porównując sposób opodatkowania polskich podatników 

sprawujących kontrolę nad krajowymi spółkami zależnymi do sposobu opodatkowania tychże 

podatników sprawujących kontrolę nad zagranicznymi spółkami zależnymi stwierdzić należy, iż 

sam mechanizm opodatkowania nie wykazuje odmienności w obszarze przepisów u.p.d.o.p. W 

obydwu przypadkach przychody tego podatnika opodatkowane są w sposób przewidziany dla 

przychodów z tytułu udziału w zyskach777. Istotne natomiast jest, że w tym drugim przypadku 

podatnik podlega domniemaniu unikania opodatkowania, co rzutuje na specyfikę opodatkowania 

opartą na przepisach o CFC. Co więcej, porównując sytuację dwóch podatników CFC, z których 

jeden sprawuje kontrolę nad zagranicznymi jednostkami będącymi rezydentami UE i EOG a tym, 

którego kontrola dotyczy jednostek spoza tego obszaru, różnica sprowadza się do zastosowania 

wobec przedsiębiorców działających w obszarze UE i EOG ustawowego zwolnienia z 

opodatkowania w przypadku wykazania prowadzenia istotnej rzeczywistej działalności 

gospodarczej778. 

Natomiast z perspektywy sytuacji podatkowej zagranicznych jednostek kontrolowanych, tj. 

adresatów pośrednich przepisów o CFC, należy stwierdzić, iż pomimo faktu objęcia tych jednostek 

przepisami u.p.d.o.p. ustawodawca ograniczył możliwość skorzystania z preferencyjnych 

rozwiązań w sposobie opodatkowania ich dochodu, jakie przysługują polskim podatnikom. 

 
776 Pogląd ten prezentuje B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 14.4.1. The principle of equality. 
777 Zasady opodatkowania określają przepisy art. 7b i art. 22 ust. 1 i art. 22a u.p.d.o.p przy czym w stosunku do 

zysków wypłacanych przez spółki zagraniczne zasady te określają przepisy wewnętrzne państwa, w którym rezydencję 

ma spółka wypłacająca zyski przy uwzględnieniu postanowień umowy o unikaniu opodatkowania wiążącej RP i 

państwo, którego rezydentem jest zagraniczna spółka wypłacająca.  
778 R. Zyskowska, Zarządzanie …, s. 163. 
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Przykładem takich regulacji są klauzule antyabuzywne, które pozwalają polskim podatnikom 

wykazać ekonomiczny wymiar transakcji celem skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, co 

ma miejsce m.in. przy operacjach o charakterze restrukturyzacyjnym779. Tego typu transakcje 

stanowią przychód pasywny w rozumieniu przepisów o CFC, który nie podlega wyłączeniu z 

opodatkowania pomimo wykazania przez podatnika uzasadnienia ekonomicznego, jeśli osiąga go 

jednostka zagraniczna spoza obszaru UE i EOG. Innym przykładem jest przepis zakazujący 

odliczania od dochodu ustalonego dla celów rozliczenia podatku od zagranicznych jednostek 

kontrolowanych strat poniesionych w latach poprzednich. Zagadnienie strat było przedmiotem 

analizy przy ocenie zgodności przepisów o CFC z zasadą proporcjonalności. Niemniej w 

kontekście zasad leżących u podstaw równego traktowania w sferze opodatkowania, przepis ten 

jest przejawem nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatkowej podatników prowadzących 

działalność na obszarze państw trzecich. 

Z punktu widzenia realizacji zasady zdolności płatniczej, w doktrynie wskazuje się, że 

polskie przepisy o CFC w żadnej mierze nie uwzględniają istnienia tej zasady, czego przejawem 

jest opodatkowanie dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej pochodzących z rzeczywistej 

działalności gospodarczej780. Zasada ta byłaby w pełni realizowana poprzez ukierunkowanie 

przepisów o CFC na opodatkowanie wyłącznie dochodu w części pochodzącej ze źródeł o 

charakterze pasywnym. 

 

3.3.2 Zgodność przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych z 

prawem unijnym  

Odwołując się do wniosków wyciągniętych z analizy zakazu dyskryminacji obowiązującego 

w obszarze UE należy przyjąć założenie, iż w sytuacji podatników CFC prowadzących rzeczywistą 

działalność gospodarczą zlokalizowaną poza obszarem UE i EOG oraz sprawujących kontrolę 

właścicielską osiągającą próg kontroli co najmniej 50 %, analiza zgodności przepisów o CFC z 

przepisami unijnymi winna być przeprowadzona przede wszystkim w relacji do swobody 

przedsiębiorczości. Wprawdzie analizowane już tezy TSUE na temat możliwości równoległego 

zastosowania swobody przepływu kapitału w przypadkach uzasadnionych stanem faktycznym 

 
779 Zob. art. 12 ust. 3 pkt 13 i 14 u.p.d.o.p. 
780 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 14.4.1.2. Ability to pay principle. 
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rozpatrywanej sprawy, to w sytuacji podmiotów, których działalność międzynarodowa stanowi 

punkt odniesienia dla zakresu niniejszej pracy, swoboda przedsiębiorczości wydaje się być w tym 

przypadku najbardziej adekwatna. Uzasadnieniem powyżej konkluzji jest przede wszystkim 

faktyczna możliwość wywierania wpływu przez podatnika CFC na funkcjonowanie zagranicznej 

jednostki oraz prawo do podejmowania decyzji o jej działalności gospodarczej wynikające z 

wielkości posiadanych uprawnień.  

W związku tym, dokonując oceny przepisów o CFC z punktu widzenia zgodności z 

traktatową swobodą przedsiębiorczości należy przyjąć dwa podstawowe założenia pozwalające na 

identyfikację analizowanej w ramach prowadzonych badań grupy przedsiębiorców. Po pierwsze, 

przepisy te zakładają opodatkowanie dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej z 

perspektywy sprawowanej nad nią kontroli, a zatem to wielkość posiadanych w tej jednostce 

udziałów (akcji) lub innego rodzaju sprawowanej kontroli określona na poziomie co najmniej 50% 

zapewnia podatnikowi faktyczny wpływ na działalność gospodarczą zagranicznych jednostek 

zależnych. Po drugie, rozliczenie podatku CFC następuje wyłącznie według zasad właściwych dla 

wszystkich innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych określonych przepisami 

u.p.d.o.p.    

Biorąc pod uwagę powyższe dwa założenia, dla oceny polskich przepisów o CFC kluczowe 

jest ustalenie czy przepisy te mogą ograniczać bądź zniechęcać polskich podatników do 

podejmowania działalności w krajach trzecich. W świetle ram ochrony, jaką zapewnia 

przedsiębiorcom w UE swoboda traktatowa, stwierdzić trzeba, że różnicowanie sytuacji 

podatkowej podmiotów wykazujących tzw. podobne cechy istotne może znajdować uzasadnienie 

w genezie i motywach wprowadzenia przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych. W 

tym względzie niezbędne jest odwołanie się do postanowień Dyrektywy ATA ustanawiającej 

przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają 

bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Obiektywną przesłanką 

wprowadzenia przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych w obszarze UE była 

konieczność przeciwdziałania nadużyciom podatkowym polegającym na tworzeniu wyłącznie 

sztucznych struktur, funkcjonujących w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, tj. wyłącznie w 

celu unikania podatku należnego z tytułu dochodu osiągniętego z działalności prowadzonej na 
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terytorium krajowym781. Postanowienia Dyrektywy ATA wprowadzające do szczegółowych 

regulacji dotyczących opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych wyraźnie 

nawiązują do tych przypadków, w których przekierowanie zysków do obcej jurysdykcji 

podatkowej następuje przy wykorzystaniu nierzeczywistych struktur. Zgodnie ze stanowiskiem 

Trybunału782, ograniczanie swobód traktatowych może być uzasadniane przeciwdziałaniem 

unikania opodatkowania tylko wtedy, gdy celem przepisów jest wykluczenie korzyści podatkowej 

w odniesieniu do całkowicie sztucznych podatkowo struktur. Samo ogólne domniemanie unikania 

opodatkowania nie stanowi przesłanki pozwalającej na formułowanie przepisów krajowych 

pozostających w sprzeczności z celem postanowień traktatowych783.   

W tym kontekście można zatem wnioskować, że polskie przepisy o CFC ograniczają 

polskich podatników w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach państw trzecich, 

albowiem podlegają oni regulacjom CFC nawet jeśli ich działalność w obcych jurysdykcjach 

podatkowych jest uzasadniona ekonomicznie i ukierunkowana wyłącznie na osiąganie zysków z 

działalności opartej na rzeczywistych i wymiernych gospodarczo transakcjach. 

Przejawy dyskryminacji polskich przedsiębiorców na tle stosowania przepisów o CFC 

uwidaczniają się również w tych rozwiązaniach, które w świetle przeprowadzonych badań uznano 

za niespełniające wymogu proporcjonalności. Mowa tu przede wszystkim o przepisach, które 

kwalifikują do katalogu przychodów pasywnych operacje dotyczące restrukturyzacji 

przedsiębiorstw, a także dotyczących zakazu odliczania straty od dochodu zagranicznych jednostek 

kontrolowanych do celów rozliczenia podatku CFC oraz dotyczących zasad opodatkowania 

zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki.  

Zagadnienie zakazu odliczania strat podatkowych jako przejawu nieuzasadnionego 

różnicowania pod względem podatkowym było przedmiotem analizy TSUE na tle swobody 

przedsiębiorczości i zakazu dyskryminacji. Z wydanych przez TSUE orzeczeń wynika, że zakaz 

odliczania straty zaistniałej w działalności spółki poza granicą kraju rezydencji możliwy byłby 

tylko wtedy, gdyby przemawiała za tym konieczność ochrony interesu ogólnego, który z kolei 

należy skonkretyzować jako wymóg zachowania podziału władztwa podatkowego między 

 
781 F. Majdowski, Stosowanie…, s. 28-29  
782 Wyrok TSUE z dnia 06.06.2016 r. w sprawie C-383/10, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

https://curia.europa.eu. (dostęp: 20.11.2021). 
783 R. Lipniewicz, Koncepcja …, s. 135. 

https://curia.europa.eu/
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państwami członkowskimi, zapobieżenia ryzyka podwójnego opodatkowania, albo też 

wyeliminowanie ryzyka nielegalnego uniknięcia opodatkowania784. 

Stanowisko TSUE na temat odmienności w zakresie określania skutków podatkowych 

odnaleźć można w orzeczeniu mającym za przedmiot przepisy regulujące skutki podatkowe 

transakcji fuzji krajowej i fuzji transgranicznej. W związku z różnym traktowaniem takiej samej 

transakcji realizowanej w obszarze krajowym a obszarze transgranicznym, TSUE uznał takie 

działanie za zniechęcające do korzystania ze swobody przedsiębiorczości785.  

Konkludując, podkreślić należy, że w świetle norm prawa unijnego niedopuszczalne jest 

wprowadzanie środków powodujących gorsze traktowanie podatników innych państw w stosunku 

do podatników krajowych, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Dlatego 

wprowadzanie specjalnych restrykcji lub ograniczeń różnicujących podatników znajdujących się 

w podobnych sytuacjach wymaga wyraźnej podstawy przewidzianej we wspólnotowym prawie 

pozytywnym786. Konstrukcja polskich przepisów o CFC w tej sferze, nie znajduje takich podstaw, 

które uzasadniałyby ograniczanie praw podatników gwarantowanych prawem UE.  

 

4. Podsumowanie 

Działania ustawodawcy w celu podniesienia efektywności fiskalnej podatków muszą 

spełniać standardy prawidłowej legislacji787, której ramy wyznaczają, leżące u podstaw 

demokratycznego państwa, zasady stanowienia prawa w tym m.in. zasada równości i 

proporcjonalności opodatkowania. Tworzenie prawa nie może odbywać się bez poszanowania 

praw podatników i prowadzić do negatywnych konsekwencji powodowanych nadmiarem 

obowiązków podatkowych w związku z uszczelnianiem systemu podatkowego788. Przede 

wszystkim regulacje prawa podatkowego nie mogą utrudniać, a tym bardziej ograniczać 

realizowania działalności gospodarczej pod uzasadnieniem ochrony interesu państwa.  

 
784 Zob. wyroki TSUE z dnia 15.05.2008 r. w sprawie C-414/06 Lidl Belgium oraz z dnia 13.12.2005 r. w sprawie 

C-446/03 Marks & Spencer, https://curia.europa.eu (dostęp: 20.11.2021). 
785 Wyrok TSUE z dnia 13.12.2005 r. w sprawie C-411/03 SEVIC Systems AG, Request for a preliminary ruling 

from Landgericht Koblenz, https://curia.europa.eu. (dostęp: 20.11.2021). 
786 A. Cieśliński, op. cit., 3.1. Niedyskryminacja. 
787 R. Zieliński, op. cit., s. 118. 
788 A. Drywa, op. cit., [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D. J. Gajewski Warszawa 2020, s. 

17. 

https://curia.europa.eu/
https://curia.europa.eu/
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Skala zjawiska unikania opodatkowania niewątpliwie świadczy o wadze problemu jaki 

stanowi on dla budżetu państwa. Wskazują na to nieustające zmiany ustawodawcze zwiększające 

skuteczność polskich przepisów o CFC. Zakres przeprowadzonych w ostatnich latach nowelizacji 

pozwala stwierdzić, że aktualnym problemem z punktu widzenia państwa pozostają te działania 

podatników, które polegają wyłącznie na wykorzystywaniu struktur o charakterze sztucznym. Z 

tych względów należy wywieść, iż przepisy o CFC w zakresie, w jakim odnoszą się do działalności 

gospodarczej podmiotów nie mających na celu unikanie opodatkowania pozostają w dysproporcji 

do celów deklarowanych przez krajowego ustawodawcę oraz założeń międzynarodowej polityki 

podatkowej, której celem jest zapobieganie zjawisku erozji podstawy opodatkowania i transferu 

zysków. Widać to na przykładzie przepisów będących przedmiotem badań omówionych w 

rozdziale IV pracy. Wnioski płynące z analizy wybranych zdarzeń gospodarczych występujących 

w działalności międzynarodowych grup kapitałowych w kontekście obowiązków związanych z 

rozliczeniem podatku CFC potwierdzają postawioną w niniejszej pracy tezę, że przepisy te 

przewidują rozwiązania, które naruszają zasady proporcjonalności i równości opodatkowania 

leżące u podstaw tworzenia unijnego i krajowego prawa podatkowego. Jak wskazują wyniki 

przeprowadzonych badań, nieproporcjonalność przepisów o CFC dotyczy tych obszarów, które 

regulują obowiązki po stronie podatników prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą 

realizowaną poza obszarem UE i EOG. Czynnikiem determinującym problemy związane ze 

stosowaniem przepisów o CFC są restrykcyjne zasady opodatkowania adresowane wyłącznie do 

tej grupy podatników z uwagi na miejsce lokalizacji działalności jednostek zależnych. 

Różnicowanie sytuacji prawnej podatników poprzez kształtowanie obowiązków podatkowych w 

sposób nieznajdujący uzasadnienia w przepisach prawa narusza zasadę równości opodatkowania 

gwarantowaną w Konstytucji RP i prawie traktatowym UE.  

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych badań wady przepisów o 

CFC konieczność ich modyfikacji wydaje się być nieunikniona w świetle sformułowanych 

wniosków na temat braku zgodności przepisów o CFC z normami nadrzędnymi nakazującymi 

tworzenie prawa z poszanowaniem postulatów proporcjonalnego i równego opodatkowania.          
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ROZDZIAŁ VI.  WNIOSKI DE LEGE FERENDA 

1. Wprowadzenie 

Przeprowadzona w poprzednich częściach pracy analiza przepisów o CFC i sformułowane 

na tym tle wnioski de lege lata wskazują na niezgodność polskich regulacji z prawem nadrzędnym 

obowiązującym w obszarze krajowym, jak i w prawie traktatowym UE. Stwierdzono, że przyczyną 

tej niezgodności jest niedopełnienie przez polskiego ustawodawcę warunku tworzenia prawa 

według zasad leżących u podstaw prawidłowej legislacji, ale także dążenie w podejmowanych 

działaniach prawodawczych do osiągnięcia pełnej skuteczności przepisów o CFC w zapobieganiu 

unikania opodatkowania przez polskich podatników poprzez wykorzystywanie struktury 

zagranicznej jednostki kontrolowanej.  

Rezultatem prowadzonej przez państwo polityki fiskalnej zdeterminowanej potrzebą 

uszczelniania systemu podatkowego w płaszczyźnie podatków bezpośrednich, na dalszy plan 

przesunięta została dbałość o praktyczną stronę konstrukcji przepisów o CFC. Mechanizm 

opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych jest materią niezwykle trudną 

stanowiącą dla podatników źródło wielu problemów związanych z bieżącym stosowaniem 

przepisów o CFC. W związku z tym, w odpowiedzi na określone w niniejszej pracy cele badawcze 

i oczekiwany rezultat wdrożeniowy badań, nieodzownym elementem pracy jest przedstawienie 

propozycji zmiany przepisów o CFC w sposób, który umożliwi podatnikom sprawniejsze i mniej 

uciążliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, nie zakłócając zarazem aktywności 

państwa w walce z nadużyciami podatkowymi spowodowanymi poszukiwaniem przez polskich 

podatników oszczędności podatkowych w obcych jurysdykcjach podatkowych. Przedstawione 

propozycje są wyrazem kompromisu mającego równoważyć interes państwa i interes podatnika w 

płaszczyźnie realizacji konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężaru publicznoprawnego 

związanego z zapłatą podatku.          
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2. Wnioski de lege ferenda dotyczące przesłanki „istotnej rzeczywistej działalności 

gospodarczej” 

2.1 Zwolnienie z opodatkowania spółek prowadzących istotną rzeczywistą 

działalność gospodarczą  

Jedną z istotnych cech konstrukcji polskich przepisów o CFC jest dyskryminujące podejście 

ustawodawcy do zagranicznych jednostek kontrolowanych zlokalizowanych poza obszarem UE i 

EOG. Przejawem nierównego traktowania podatników CFC jest ograniczenie zasięgu 

zastosowania zwolnienia z opodatkowania wyłącznie wobec tych podmiotów, które prowadzą 

istotną rzeczywistą działalność gospodarczą na terenie UE i EOG. Co ważne, czynnikiem 

różnicującym nie jest rodzaj realizowanej inwestycji zagranicznej, np. odmienne sytuowanie 

podatników prowadzących tzw. inwestycje portfelowe789 od tych, których inwestycje cechują się 

zaangażowaniem podatnika w działalność gospodarczą jednostek zależnych, lecz wyłącznie 

wymierny ekonomicznie kontekst takiej działalności. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na tle 

oceny zgodności przepisów o CFC z prawem nadrzędnym, przepisy o CFC nie spełniają wymogu 

proporcjonalności i równości opodatkowania ograniczając gwarantowaną prawem unijnym 

swobodę przedsiębiorczości.  

W związku z tym wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem niwelującym niezgodność 

polskich przepisów o CFC z normami nadrzędnymi systemowo byłoby rozszerzenie zakresu 

stosowania przesłanki ustawowego zwolnienia z opodatkowania na wszystkich przedsiębiorców 

prowadzących działalność spełniającą przesłanki ustawowej definicji „istotnej rzeczywistej 

działalności gospodarczej”. Uściślając powyższą konkluzję, uwzględniając zarówno zdefiniowany 

na wstępie cel prowadzonych badań, a także czyniąc zadość założeniom polityki fiskalnej państwa 

w obszarze zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania, sugeruje się rozszerzenie 

przedmiotowego zwolnienia na terytoria państw trzecich, które formalnie zobowiązały się do 

wzajemnej pomocy prawnej i wymiany informacji podatkowych790. Proponowane rozwiązanie z 

uwagi na jego systemowy charakter rekomendowane jest jako priorytetowe, albowiem ustawowe 

zwolnienie z opodatkowania podatkiem CFC prowadzi do najdalej idących skutków związanych z 

 
789 Ustawodawca usankcjonował odmienne podejście do inwestycji portfelowych w przepisach wprowadzonych 

nowelizacją w ramach Polskiego Ładu, które uregulował w art. 24a ust. 3 pkt 4 i 5 u.p.d.o.p.  
790 Z uwagi na ramy prowadzonych badań, poza zakresem przedstawionych wniosków dotyczących zakresu 

stosowania zwolnienia z podatku CFC pozostaje działalność gospodarcza podatników prowadzona na obszarze rajów 

podatkowych.          
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ograniczeniem obowiązków po stronie podatników obejmujących rozliczenie podatku oraz 

prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w działalności zagranicznych 

jednostek kontrolowanych, pod warunkiem potwierdzenia jej ekonomicznego charakteru791.    

 

2.2 Uwagi dotyczące definicji „istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej” 

Ustawowa definicja pojęcia „istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej” jako przesłanki 

zwolnienia z opodatkowania zarezerwowanej wyłącznie dla podmiotów inwestujących na 

terytoriach państw zrzeszonych w UE i EOG skonstruowana została w formie katalogu 

okoliczności ściśle związanych z funkcjonowaniem zagranicznej jednostki kontrolowanej i 

świadczących o spełnianiu przez taką jednostkę kluczowych funkcji gospodarczych792. Z punktu 

widzenia ustawodawcy polskiego istotne znaczenie ma tutaj faktyczne wykonywanie czynności, 

których uzasadnieniem jest posiadanie w państwie prowadzenia działalności lokalu, 

wykwalifikowanego personelu i wyposażenia. Ponadto, spełnienie wymogu zapewnienia zaplecza 

techniczno-administracyjnego współmiernego dla danego typu działalności gospodarczej wymaga 

oceny pod względem jej uzasadnienia ekonomicznego. Determinantą spełnienia tej przesłanki jest 

zgodność zawieranych transakcji z rzeczywistością gospodarczą i ogólnymi interesami 

gospodarczymi tej jednostki, a także samodzielność w wykonywaniu jej podstawowych funkcji 

gospodarczych przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób 

zarządzających. W świetle analizowanej regulacji, gospodarczy charakter działalności 

prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną musi posiadać cechę istotności, której 

miernikiem jest stosunek osiąganych przez nią przychodów z rzeczywistej działalności 

gospodarczej do jej przychodów ogółem793.    

Normatywne ujęcie przesłanki „istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej” nie zyskało 

aprobaty w środowisku doktryny. Krytycznie oceniony został sposób sformułowania warunków, 

jakie należy spełnić w celu udowodnienia gospodarczego wymiaru prowadzonej działalności. W 

świetle wyrażonych poglądów, elastyczność tego rozwiązania nie daje podatnikom pewności czy 

 
791 Zwolnienie z wykonywania wskazanych obowiązków przewiduje art. 24a ust. 16 u.p.d.o.p. i na taki sposób 

interpretacji przepisu wskazuje resort finansów w piśmie nr DD5.054.3.2017.DZQ stanowiącym odpowiedź na 

interpelację poselską z marca 2017 r. nr 10908,  

https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i10908-o1.pdf (dostęp: 17.01.2022). 
792 Art. 24a ust. 18 u.p.d.o.p. 
793 Art. 24a ust. 18a u.p.d.o.p. 

https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i10908-o1.pdf
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okoliczności towarzyszące prowadzonej przez nich działalności będą spełniać ustawowe wymogi 

uznania jej za rzeczywistą w stopniu istotnym794. Zwraca się również uwagę na wątpliwości, jakie 

budzi sformułowanie "w szczególności", którym ustawodawca posłużył się nakreślając ramy 

katalogu okoliczności potwierdzających ekonomiczną wartość działalności795.  

Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że przywołany zwrot nadaje całej regulacji charakter 

otwarty, co z jednej strony, pozostawia podatnikom swobodę w wyborze dowodów świadczących 

o prowadzeniu faktycznej działalności przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną i z drugiej, 

wyposaża organy podatkowe w narzędzie do podważania stanowiska podatników796. Komplikacje 

związane ze stosowaniem omawianej regulacji mogą pojawić się w razie zakwestionowania przez 

organ podatkowy prawidłowości przedstawionych przez podatnika dowodów prowadzenia 

„istotnej” rzeczywistej działalności. Weryfikacja i ocena przedstawionych przez podatnika 

dokumentów i ostatecznie przysługującego mu prawa do zwolnienia z opodatkowania może mieć 

miejsce wyłącznie post factum, tj. w trakcie formalnej kontroli okoliczności faktycznych i 

prawnych. Wynika to z faktu, że podatnik nie posiada możliwości uzyskania potwierdzenia w 

drodze indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, czy jednostka zagraniczna 

prowadzi istotną rzeczywistą działalność gospodarczą797. Zgodnie ze stanowiskiem organów 

podatkowych, prezentowanym jeszcze przed wejściem w życie przepisów wyłączających prawo 

do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji w tym zakresie, cecha rzeczywistej 

działalności gospodarczej należy do kategorii okoliczności faktycznych, której nie można wyjaśnić 

ani potwierdzić w drodze interpretacji indywidualnej798. W drodze takiej interpretacji możliwe jest 

wyjaśnienie wątpliwości prawnych co do tego jak należy czytać czy interpretować przepis799. W 

związku z tym w ocenie organów podatkowych, tego rodzaju okoliczności możliwe są do 

potwierdzenia wyłącznie drodze faktycznej weryfikacji przeprowadzonej w ramach postępowania 

podatkowego. Podkreślenia wymaga również, że podatnik podejmuje decyzję w przedmiocie 

 
794 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit, s. 1182. 
795 Ibidem. 
796 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 17.1 Preliminary remarks: The Polish way of restricting the application 

of CFC rules to wholly artificial arrangements. 
797 Możliwość uzyskania w tym zakresie interpretacji indywidualnej wyklucza przepis art. 14b § 2a pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. 
798 Zob. postanowienie o odmowie wydania interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 

14.12.2017 r. 0111-KDIB1-2.4010.284.2017.1.BG,  

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/ (dostęp: 20.01.2020). 
799 Ibidem. 
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uznania spełnienia przesłanek dających prawo do zwolnienia na moment złożenia deklaracji 

podatkowej, w której obowiązany jest wskazać okoliczności prowadzonej działalności będące 

odzwierciedleniem ustawowego katalogu przesłanek nie mając pewności sposobu ich oceny przez 

organ podatkowy. Mając zatem na względzie przedstawione uwagi dotyczące praktycznej strony 

związanej ze spełnieniem ustawowych warunków dających prawo do zwolnienia z opodatkowania 

podatkiem CFC, wskazane jest, aby ustawodawca doprecyzował treść przesłanek świadczących o 

prowadzeniu rzeczywistej działalności gospodarczej oraz sformułował katalog kryteriów 

prowadzenia rzeczywistej działalności w sposób zamknięty.  

Po drugie, zagadnieniem budzącym kontrowersje jest dodany przez ustawodawcę 

przymiotnik „istotna”, użyty celem uszczegółowienia przesłanki „rzeczywistej działalności 

gospodarczej”. Na wstępie podkreślić należy, iż „istotność” jako czynnik decydujący w 

przedmiocie uznania, że zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność 

gospodarczą faktycznie zmierza do zaostrzenia warunków służących zwolnieniu z opodatkowania. 

Co ważne, wprowadzony do polskich przepisów o CFC zapis wykracza poza ramy określone 

Dyrektywą ATA, która w ramach obligatoryjnego zwolnienia z opodatkowania zagranicznych 

jednostek kontrolowanych zlokalizowanych w obszarze UE i EOG posługuje się sformułowaniem 

„istotna działalność gospodarcza”800. Pozornie niewielka różnica w użyciu sformułowania 

„istotna” prowadzi do odmiennych wniosków. W obecnym brzmieniu polskie przepisy o CFC 

wydają się być ukierunkowane nie tylko na samą istotę prowadzenia działalności, lecz przede 

wszystkim na jej rozmiary, podczas gdy przepisy unijne za istotne uznają przede wszystkim samą 

zdolność zagranicznej jednostki do prowadzenia działalności, uzasadnioną zapleczem 

proporcjonalnym do jej rozmiarów801. Co więcej, regulacje krajowe skupiają swoją uwagę bardziej 

na rozmiarach działalności zagranicznej jednostki niż na jej charakterze. Takie podejście do 

sposobu rozumienia istoty prowadzenia faktycznej działalności gospodarczej nie znajduje także 

potwierdzenia w orzecznictwie TSUE, który w rozpatrywanych sprawach podniósł, że rozumienie 

„rzeczywistej działalności gospodarczej” winno odnosić się w takiej samej mierze do wszelkich 

form i przejawów aktywności gospodarczej, co oznacza, że znajdzie ono odpowiednie 

zastosowanie również do tzw. inwestycji portfelowych. Podobny wniosek wywieźć można ze 

 
800 Artykuł 7 ust. 2 Dyrektywy ATA. 
801 B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 17.3 Substantive” genuine economic activity (an additional requirement 

which neither is in line with ATAD nor justified under the CJEU case law?. 
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stanowiska Komisji Europejskiej na temat czynników, jakie należy brać pod uwagę przy ocenie 

istnienia sztucznej struktury802, gdzie wskazuje się, iż ocena działalności podatnika z perspektywy 

przesłanki rzeczywistej działalności gospodarczej nie powinna ograniczać się wyłącznie do 

czynników o charakterze obiektywnym, co do których odwołał się TSUE w wyroku w sprawie 

Cadbury Schweppes, lecz uwzględniać indywidualne cechy działalności danego podmiotu. Z 

opinii Komisji Europejskiej w kwestii dokumentowania posiadania przez zagraniczną jednostkę 

kontrolowaną zaplecza biurowego i personelu wynika, że obiektywne przesłanki prowadzenia 

rzeczywistej działalności gospodarczej mogą okazać się niemiarodajne w przypadku niektórych 

profili działalności. Przykładem takiej działalności jest świadczenie przez podmiot wchodzący w 

skład grupy holdingowej wewnątrzgrupowych usług finansowych. W takim bowiem przypadku 

ograniczenie zasobów techniczno-organizacyjnych do posiadania, np. skrzynki pocztowej i 

rachunku bankowego może znajdować uzasadnienie w charakterze świadczonych usług. Zatem 

analiza spełnienia przesłanek potwierdzających rzeczywiste uzgodnienia i przebieg transakcji oraz 

ich przeznaczenie winna mieć charakter zindywidualizowany803, co nie prowadzi w tym przypadku 

do uznania, że profil działalności może stanowić uzasadnienie dla braku całkowitej obecności 

podmiotu w miejscu jej rezydencji podatkowej. 

Przybliżając stanowisko TSUE na temat sposobu oceny prowadzenia rzeczywistej 

działalności gospodarczej warto wskazać na dwa istotne punkty prezentowanych tez. Po pierwsze, 

podejście TSUE w tym zakresie ukierunkowane jest raczej na ustalenie przesłanek świadczących 

o sztuczności prowadzonej działalności i po drugie, TSUE podkreśla, że ocena ta winna pomijać 

motywy podatkowe, co oznacza konieczność ustosunkowania się wyłącznie do czynników o 

charakterze obiektywnym. Szczegółowe tezy prezentowane przez TSUE, Komisję Europejską oraz 

przedstawicieli doktryny nie są w pełni jednolite, niemniej podkreślić należy, iż odnoszą się one 

wyłącznie do przypadków działalności mających cechy tzw. inwestycji portfelowych, gdzie 

kluczowym a zarazem trudnym do oceny będzie czynnik faktycznej aktywności podmiotu w danej 

jurysdykcji podatkowej. Problem ten nie dotyczy jednak podmiotów, których dochody uzyskiwane 

są ze źródeł o charakterze aktywnym.     

 
802 Communication from the Commission to the Council, The European Parliament and the European Economic 

and Social Committee, Brussels, 10.12.2007 COM (2007) 785 final.  
803 Zob. wnioski sformułowane na temat przesłanek rzeczywistej działalności gospodarczej w polskich przepisach 

o CFC w kontekście stanowiska UE w B. Kuźniacki, Controlled Foreign …, Chapter 17.2.1. The lack of a physical 

presence of a CFC in its host state and the lack of a genuine activity performed by a CFC. 
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Podsumowując powyższe wnioski, oczekiwanym rozwiązaniem prawnym jest modyfikacja 

treści art. 24a ust. 16 u.p.do.p. poprzez rozszerzenie zakresu zwolnienia z opodatkowania na 

wszystkie podmioty prowadzące rzeczywistą działalność gospodarczą, bez względu na miejsce jej 

lokalizacji, pod warunkiem istnienia podstaw prawnych do wymiany między zainteresowanymi 

państwami informacji podatkowych. Proponowany zapis wyeliminuje niezgodność polskich 

przepisów o CFC z prawem UE oraz Konstytucją RP i jednocześnie wyłączy rzetelnych 

podatników z pracochłonnej i kosztownej procedury weryfikacyjnej obejmującej wszystkie 

jednostki zagraniczne zlokalizowane na terytoriach państw trzecich. Ma to istotne znaczenie dla 

tych wszystkich podatników, których sytuacja gospodarcza i prawna nie pozwala na wycofanie 

bieżących inwestycji zagranicznych ze wskazanych obszarów i którzy w efekcie realizacji 

obowiązków związanych ze stosowaniem przepisów o CFC faktycznie tego podatku nie płacą. 

Albowiem, jak zostało wykazane w ramach przeprowadzonych badań, negatywne skutki 

stosowania przepisów o CFC w największym stopniu odczuwają podatnicy, których intencją nie 

jest unikanie opodatkowania. Niemniej w świetle aktualnie obowiązujących przepisów są oni 

zobligowani do bieżącego monitorowania działalności całej międzynarodowej grupy kapitałowej 

oraz do współpracy ze wszystkimi spółkami z tej grupy celem obalenia domniemania unikania 

opodatkowania oraz uniknięcia zapłaty podatku CFC. Podkreślenia wymaga, że polskie przepisy 

o CFC dopuszczają możliwość opodatkowania podatnika prowadzącego rzeczywistą działalność 

gospodarczą w przypadku zrealizowania w roku podatkowym jednej, lecz znaczącej kwotowo 

operacji o charakterze restrukturyzacyjnym.  Wnioskować zatem można, iż w praktyce przepisy o 

CFC wydają się najmniej obciążać podatników posiadających inwestycje położone na terytoriach 

rajów podatkowych. Pomimo faktu, iż formalnie tego typu podmioty obciążone są w najwyższym 

stopniu ryzykiem opodatkowania, co wynika z samego faktu bycia rezydentem raju podatkowego 

oraz zapłaty podatku w wysokości pozostającej bez związku z poziomem sprawowanej nad nimi 

kontroli, to w praktyce, z uwagi na brak podstaw prawnych do wymiany informacji z państwem 

ich rezydencji i narzędzi do wyegzekwowania danych niezbędnych do ich opodatkowania, ciężar 

obowiązków spoczywających po stronie tych podmiotów jest niewspółmierny do tych jakie 

obciążają jednostki z innych niż raje podatkowe państw trzecich.    

Z powyższych względów wskazane jest, aby wdrożenie zaproponowanego rozwiązania 

uwzględniało równolegle zmiany mające na celu doprecyzowanie definicji „istotnej rzeczywistej 

działalności gospodarczej”. W pierwszej kolejności pożądane byłoby uściślenie definicji w taki 
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sposób, aby brzmienie przepisu nie pozostawiało organom podatkowym swobody interpretacyjnej 

i zarazem gwarantowało podatnikom pewność w zakresie prawidłowego spełnienia obowiązku 

dokumentacyjnego. Sugerowanym rozwiązaniem jest zatem rezygnacja z cechy „istotności” jako 

czynnika rozstrzygającego o tym, czy dana jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą 

działalność gospodarczą. Przemawia za tym nie tylko sam fakt niezgodności takiego rozwiązania 

z postanowieniami Dyrektywy ATA, ale także sprzeczność leżąca u podstaw przyjętego przez 

ustawodawcę założenia unikania opodatkowania przez podatników prowadzących rzeczywistą 

działalność poza obszarem UE i EOG. Definicja pojęcia „istotności” zawartego w art. 24a ust. 18 

u.p.d.o.p. pozwala wywieść wniosek, że podatnik zwolniony z opodatkowania nie musi prowadzić 

stricte rzeczywistej działalności gospodarczej, na co wskazuje proponowany przez ustawodawcę 

sposób, w jaki należy dokonać takiej oceny, tj. poprzez odniesienie wielkości przychodów 

uzyskiwanych z rzeczywistej działalności gospodarczej w stosunku do całości przychodów 

zagranicznej jednostki. Omawiany przepis wyraża przyzwolenie ustawodawcy na zwolnienie z 

opodatkowania dochodów osiąganych w części ze struktur o charakterze sztucznym. Wydaje się 

to być dyskryminujące wobec tej grupy podatników, do których przesłanka zwolnienia z 

opodatkowania nie znajduje w ogóle zastosowania, jak ma to miejsce w przypadku zagranicznych 

jednostek z terytoriów państw trzecich. W tym przypadku bowiem804 podatnik podlegać będzie 

opodatkowaniu przy osiągnięciu przychodów pasywnych w wysokości 33% całości przychodów 

nawet wówczas, gdy jego działalność spełniać będzie definicję rzeczywistej działalności w świetle 

wszystkich okoliczności wymienionych w ustawowym katalogu przesłanek takiej działalności, 

podczas gdy podatnik prowadzący działalność w krajach UE i EOG będzie korzystał ze zwolnienia 

z opodatkowania od dochodów osiąganych w części ze źródeł o charakterze sztucznym 

utworzonych w celu unikania opodatkowania. Okoliczność, która ma tutaj istotne znaczenie to 

przede wszystkim nieograniczony zakres możliwości dokonania takiej oceny przez organy 

podatkowe. Zbyt ogólne sformułowanie czynników warunkujących „istotność” rzeczywistej 

działalności, takich jak: funkcjonowanie w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, czy 

współmierność między zakresem prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną 

działalności, a jej zasobami, mogą przysparzać podatnikom wiele problemów praktycznych805.    

 
804 Przy założeniu prowadzenia działalności gospodarczej w jurysdykcjach podatkowych o niższym niż polski 

progu opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c u.p.d.o.p.  
805 K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter red., op. cit., s. 1182. 
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Wskazane dysproporcje w kształtowaniu sytuacji prawnej podatników oraz brak 

konsekwencji i precyzji w formułowaniu przesłanki stanowiącej podstawę zwolnienia z 

opodatkowania podatkiem CFC przemawiają za rezygnacją z cechy „istotności” przy definiowaniu 

rzeczywistej działalności gospodarczej. Jednocześnie zwraca się uwagę, że katalog przesłanek 

działalności uznawanej za rzeczywistą powinien mieć formę zamkniętą i jednoznacznie 

wskazującą czy okoliczności akceptowalne z perspektywy ustawodawcy winny być wykazane 

łącznie. Zasadność unikania elastycznych rozwiązań w takich istotnych kwestiach, jak prawo do 

zwolnienia z opodatkowania, znajduje potwierdzenie w doświadczeniu zdobytym już w obszarze 

formułowania przesłanek wymaganych dla zastosowania w podatku od towarów i usług stawki 0% 

dla dostaw wewnątrzwspólnotowych806. W tym przypadku, brak precyzji w sposobie kształtowania 

obowiązków podatkowych zapoczątkował trwający kilka lat spór podatników z organami 

podatkowymi, a odmienności wynikające z uregulowań wewnętrznych państw członkowskich w 

sposobie dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych ostatecznie wymusiły 

wprowadzenie rozwiązania prawnego z poziomu UE807.    

Nie ulega wątpliwości, że z perspektywy przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

gospodarczą o profilu produkcyjnym obalenie domniemania unikania opodatkowania w świetle 

ustawowych przesłanek „rzeczywistej działalności gospodarczej” nie spowoduje takich 

komplikacji, jak w przypadku podatników świadczących usługi o charakterze niematerialnym. W 

pierwszym przypadku, wymagane informacje wynikać będą z danych, jakie raportowane są przez 

poszczególne jednostki zagraniczne w sprawozdaniach finansowych lub tożsamych 

akceptowalnych przez lokalne władze sprawozdaniach z wyników finansowych jednostek. W 

drugim przypadku, polskie wymogi dokumentacyjne mogą powodować, że obalenie domniemania 

opodatkowania będzie utrudnione, a nawet niemożliwe. W związku z tym, postulowana 

przebudowa przepisów o CFC w kierunku ich doprecyzowania jest konieczna również ze 

względów podyktowanych stwierdzoną niezgodnością polskich przepisów o CFC z normami 

nadrzędnymi.      

 
806 Problem związany z dokumentowaniem dostaw wewnątrzwspólnotowych dotyczył regulacji przesłanek 

zawartych w art. 42 ustawy VAT.  
807 Katalog dokumentów określony rozporządzeniem wykonawczym Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. 

(DU UE z 7.12.2018 r. L311/10), 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1912&from=LT (dostęp: 20.12.2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1912&from=LT


249 

 

Mając jednak świadomość braku zainteresowania ustawodawcy krajowego proponowanym 

kierunkiem zmian przepisów o CFC, jakie zgłosiła już spółka KGHM Polska Miedź S.A. w ramach 

konsultacji projektu ustawy opublikowanego pod nazwą „Polski Ład”808, niezbędne staje się 

zainicjowanie prac legislacyjnych korygujących przepisy dotyczące zagadnień szczegółowo 

omówionych w niniejszej rozprawie.  

 

3. Wnioski de lege ferenda dotyczące definicji przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych 

Jednym z trzech warunków przypisania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej do 

opodatkowania podatkiem CFC jest osiągnięcie progu 33% przychodów pasywnych. Biorąc pod 

uwagę kluczową rolę, jaką pełni ta przesłanka w mechanizmie opodatkowania dochodów 

zagranicznej jednostki kontrolowanej ważne jest, aby przepisy o CFC nie budziły wątpliwości 

interpretacyjnych oraz aby pozostawały w zgodzie z normami wyższego rzędu, do których polskie 

prawo podatkowe zalicza Konstytucję RP oraz prawo UE. Poczynione w poprzednich częściach 

pracy uwagi na tle definicji przychodów pasywnych świadczą o tym, że przepisy o CFC w tej 

części nie odzwierciedlają wytycznych zawartych w Dyrektywie ATA i stanowią źródło 

problemów związanych z wykonywaniem ustawowych obowiązków przez podatników.   

Rozwiązanie problemów natury interpretacyjnej wyłącznie w drodze indywidualnych 

interpretacji tych przepisów nie wydaje się być prawidłowym podejściem, o czym świadczą 

wnioski wyprowadzone z analizy stanowisk organów podatkowych w sprawach mających za 

przedmiot przychody osiągane z tytułu działań o charakterze restrukturyzacyjnym.  

Proponowane w tym obszarze zmiany legislacyjne winny w pierwszej kolejności mieć na 

względzie dostosowanie polskich regulacji do wskazań Dyrektywy ATA. Chodzi tutaj przede 

wszystkim o zasadność uznania takich operacji za przychody pasywne w rozumieniu ustawodawcy 

unijnego, który koncentruje uwagę na tzw. źródłach o charakterze mobilnym cechujących się 

łatwością przemieszczania w obszarze transgranicznym809. Do takich źródeł Dyrektywa ATA 

 
808 Propozycja zmian przesłana we wrześniu 2021 r. postulującym uwzględnienie modyfikacji art. 24a ust. 16 

u.p.d.o.p. w ramach prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1532 

i 1532-A).    
809 A. Haufler, M. Mardan, D. Schindler, op. cit, s. 2, 
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zalicza m.in. odsetki, należności licencyjne, zyski pochodzące z dywidend oraz zbycia udziałów i 

akcji. Natomiast ustawodawca polski tworząc katalog przychodów pasywnych810 posłużył się 

pojęciem przychodów „z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych” oraz 

„ze zbycia udziałów (akcji)”.  O ile rozwiązania przyjęte w unijnej dyrektywie nie pozostawiają 

wątpliwości, że przychody generowane na transakcjach o charakterze restrukturyzacyjnym nie 

stanowią ani zysków z dywidend, ani też ze zbycia udziałów czy akcji i w konsekwencji nie 

stanowią przychodów o charakterze pasywnym, o tyle polskie przepisy pozostawiają w tym 

obszarze wątpliwości. Pomimo prezentowanego konsekwentnie przez organy podatkowe 

stanowiska uznającego działania reorganizacyjne za przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych811, nie do zaakceptowania jest obecne brzmienie przepisów o CFC z dwóch 

wymienionych na wstępie powodów, tj. z uwagi na ich niezgodność z Dyrektywą ATA oraz 

nieścisłości pozwalające na daleko idącą swobodę interpretacyjną.  

Z powyższych względów przepisy o CFC wymagają zmiany w kierunku doprecyzowania 

pojęcia przychodów pasywnych. Rozwiązaniem gwarantującym zgodność przepisów o CFC z 

postanowieniami Dyrektywy ATA a zarazem eliminującym wątpliwości interpretacyjne na tle 

traktowania działań o charakterze restrukturyzacyjnym w świetle przepisów o CFC jest 

odwzorowanie kategorii przychodów wymienionych w artykule 7 ust. 2 lit. a Dyrektywy ATA, co 

spowoduje, że takie operacje pozostaną poza katalogiem przychodów pasywnych. Rozwiązaniem 

alternatywnym jest uściślenie pojęcia przychodów „z dywidend i innych przychodów z udziału w 

zyskach osób prawnych” w sposób jednoznacznie wskazujący, że pod pojęciem tym należy 

rozumieć tylko zyski w postaci dywidend i inne równoważne. Oczekiwany rezultat możliwy jest 

do uzyskania poprzez odwołanie się do konkretnych kategorii zysków kapitałowych 

zdefiniowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych812 w sposób, w jaki uczynił 

to ustawodawca określając zasady opodatkowania przychodów z dywidend i innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w formie zryczałtowanej813. Proponowane brzmienie 

przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b tiret pierwsze dotyczące zakresu takich przychodów to: „z 

 
810 Zob. art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p. 
811 Zob. interpretacje indywidulane Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 02.12.2015 r., IBPB-1-2/4510-

465/15/BG oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19.10.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.161.2020.1.MS, 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/ (dostęp: 20.12.2021). 
812 Zob. art. 7b ust. 1 u.p.d.o.p. 
813 Zob. art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/
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dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych określonych w art. 7b ust. 1 pkt 

1 lit. a”.  

Opcjonalnie, biorąc pod uwagę ewentualny brak zainteresowania ustawodawcy 

przedstawioną propozycją przebudowy katalogu przychodów pasywnych, możliwym 

rozwiązaniem problemu jest zmiana sposobu interpretacji przez organy podatkowe przepisu art. 12 

ust. 15 dla celów stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b i c u.p.d.o.p. w drodze ogólnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego. Celem sygnalizowanej zmiany jest taka interpretacja przepisów o 

CFC, która nakazuje traktowanie rezydentów państw trzecich biorących udział w procesach 

restrukturyzacyjnych na zasadach równoważnych dla polskich podatników podatku dochodowego 

od osób prawnych. Chodzi tutaj o jednoznaczne potwierdzenie, że dla potrzeb weryfikacji 

przychodów pasywnych i różnicy w kwocie zapłaconego podatku od zagranicznej jednostki, 

podmioty uczestniczące w działaniach restrukturyzacyjnych należy traktować w taki sposób, jakby 

były rezydentami krajowymi. Proponowane rozwiązanie wydaje się być oczywistą konsekwencją 

podstawowej reguły formułującej nakaz opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych 

na zasadach właściwych dla polskich podatników podatku dochodowego od osób prawnych814, co 

zostało pominięte przez autorów wydanych w tym przedmiocie indywidualnych interpretacji 

przepisów prawa podatkowego.     

 

4. Wnioski de lege ferenda dotyczące spółek tworzących zagraniczne podatkowe grupy 

kapitałowe 

Zagadnienie podatkowych grup kapitałowych w kontekście przepisów o CFC budziło od 

początku obowiązywania tych przepisów szereg wątpliwości zarówno z perspektywy traktowania 

jako podatnika CFC podatkowej grupy kapitałowej, jak i z punktu widzenia zagranicznej jednostki 

kontrolowanej będącej podatkową grupą kapitałową. Krytyczne uwagi podnoszone w tym temacie 

przez przedstawicieli nauki oraz wątpliwości kierowane przez podatników w ramach wniosków o 

wydanie indywidualnych interpretacji przepisów o CFC zmotywowały polskiego ustawodawcę do 

uściślenia polskich regulacji.  

 
814 Zob. art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p. 
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Rozwiązanie prawne wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r.815 wydaje się jednak 

wykraczać poza ramy niezbędne do usunięcia dotychczasowych wątpliwości, wywołując skutek 

odwrotny do zamierzanego816. Kontrowersyjność aktualnego rozwiązania, przyznającego status 

zagranicznej jednostki podatkowej grupie kapitałowej oraz spółkom tworzącym taką grupę, 

wzmaga brak uzasadnienia ze strony prawodawcy do projektowanej zmiany na etapie prac 

legislacyjnych817, które ogranicza się jedynie do wyjaśnienia motywów uznania za zagraniczne 

jednostki podatkowych grup kapitałowych. Deklarowana przez ustawodawcę potrzeba uzyskania 

symetrii w stosowaniu przepisów o CFC818 w efekcie nie została osiągnięta, albowiem zagraniczną 

jednostką może być nie tylko podatkowa grupa kapitałowa, ale także każda ze spółek wchodząca 

w jej skład, podczas gdy podatnikiem CFC jest wyłącznie spółka z podatkowej grupy kapitałowej. 

Co ważne, w świetle utrwalonego stanowiska organów podatkowych, podatnikiem CFC nie jest 

podatkowa grupa kapitałowa, lecz samodzielnie każda ze spółek ją tworząca819, a zatem wbrew 

twierdzeniom ustawodawcy, polska grupa kapitałowa nie jest i nie może być podatnikiem CFC.  

Z powyższych względów, jak i wobec zgłoszonych w poprzedniej części pracy uwag de lege 

lata na tle obowiązków związanych z weryfikacją spółek tworzących zagraniczne podatkowe 

grupy kapitałowe pod kątem stosowania przepisów o CFC, postulowaną zmianą jest ograniczenie 

dyspozycji analizowanego przepisu wyłącznie do zagranicznych podatkowych grup kapitałowych, 

a zatem usunięcie z treści art. 24a ust. 2 pkt 1 lit f u.p.d.o.p. spółki z podatkowej grupy kapitałowej.            

 

 

 

 
815 Zob. art. 24a ust. 2 pkt 1 lit. f u.p.d.o.p. 
816 Oczekiwane ze strony podatników i organów administracji skarbowej rozwiązanie miało usunąć wątpliwości 

związane z traktowaniem podatkowych grup kapitałowych jako uczestników CFC, podczas gdy nowelizacja przepisów 

u.p.d.o.p. wprowadziła rozwiązanie nieadekwatne do celu, jakiemu służą przepisy o CFC. 
817 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy, druk sejmowy nr 2860, s. 239. 
818 Ibidem; W treści uzasadnienia do zaproponowanego brzmienia przepisu prawodawca wskazał, że „tak jak 

polskie grupy kapitałowe mogą być podatnikami na potrzeby przepisów o CFC, tak i zagraniczne podatkowe grupy 

kapitałowe mogą być zagranicznymi spółkami kontrolowanymi (CFC)”. 
819 Zob. indywidualnie interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16.11.2016 r., 2461-IBPB-1-

2.4510.775.2016.1.BG, 2461-IBPB-1-3.4510.771.2016.1.TS i 2461-IBPB-1-3.4510.772.2016.1.TS oraz Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 07.06.2017 r., 0114-KDIP2-2.4010.42.2017.1.AM (dostęp: 16.01.2022). 
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5. Wnioski de lege ferenda dotyczące sposobu opodatkowania dochodów osiąganych 

przez zagraniczne zakłady zagranicznych jednostek  

Nieproporcjonalność przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem CFC dochodów 

osiąganych przez zagraniczne zakłady prowadzone przez zagraniczne jednostki wynika z prawnie 

dopuszczalnej możliwości jednoczesnego opodatkowania tych dochodów w państwie rezydencji 

podatkowej tego zakładu oraz w państwie rezydencji zagranicznej jednostki prowadzącej 

działalność gospodarczą za pośrednictwem tego zakładu. Przepisy o CFC regulujące sposób 

kalkulacji dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej pochodzącego z działalności jej 

zagranicznego zakładu co do zasady ukierunkowane zostały na elimanację podwójnego 

opodatkowania w drodze zastosowania metody wyłączenia dochodów zagranicznego zakładu na 

etapie weryfikacji przesłanki progu niskiego opodatkowania zagranicznej jednostki do celów 

weryfikacji jej statusu CFC. Zastosowany środek nie uwzględnia jednak tych sytuacji, w których 

postanowienia umów o unikaniu opodatkowania odwołują się, przy elimanacji podwójnego 

opodatkowania, do innych metod niż metoda wyłączenia. W związku z przedstawionymi w 

rozdziale IV pracy uwagami na temat zasad opodatkowania dochodów zagranicznej jednostki 

prowadzącej działalność za pośrednictwem zagranicznego zakładu, wymagane jest ich 

uzupełnienie o rozwiązania, które definitywnie rozwiążą problem podwójnego opodatkowania w 

zakresie obejmującym dochody zagranicznych jednostek kontrolowanych posiadających zakłady 

w innych jurysdykcjach podatkowych. 

Proponowanym rozwiązaniem jest wyłączenie możliwości uwzględnienia w sposobie 

kalkulacji dochodu zagranicznej jednostki dochodu generowanego przez jej zagraniczny zakład w 

przypadku, gdy z odpowiedniej umowy bilateralnej wynika nakaz eliminacji podwójnego 

opodatkowania oparty na zastosowaniu metody kredytu podatkowego820. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest wprowadzenie do przepisów zastrzeżenia nakazującego stosowanie przepisu art. 

24a ust. 3a u.p.d.o.p. z uwzględnieniem postanowień, mających zastosowanie w danym przypadku, 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób prowadzący do eliminacji ryzyka 

opodatkowania dochodów zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki w dwóch różnych 

rezydencjach podatkowych.  

 
820 Zob. na temat proponowanego rozwiązania w odniesieniu do dochodów zagranicznych zakładów polskich 

podatników w B. Kuźniacki, Controlled …, Chapter 7.2.2 Foreign exempted PE (income of which is not included in 

the taxable base of the Polish taxpayer. 
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6. Wnioski de lege ferenda dotyczące zakazu odliczania strat podatkowych  

W świetle rozważań na temat regulacji wyłączających uprawnienie do pomniejszenia 

dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej podlegającego opodatkowaniu podatkiem CFC o 

wysokość poniesionych strat i sformułowanych w tym zakresie wniosków dotyczących 

nieproporcjonalności przepisu art. 24a ust. 6 u.p.d.o.p. (zdanie ostatnie) proponuje się jego 

usunięcie lub sformułowanie prawa do odliczenia strat podatkowych na zasadzie przewidzianej 

Dyrektywą ATA. 

Postulowana zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania polskich przepisów do 

postanowień Dyrektywy ATA, która formułuje w treści artykułu 8 ust. 1 prawo do rozliczenia strat 

zagranicznych jednostek kontrolowanych, zgodnie z przepisami prawa krajowego, poprzez 

uwzględnienie ich w przyszłych okresach rozliczeniowych. Należy mieć na uwadze, że przepisy 

unijne określające sposób rozliczenia podatku CFC uwzględniający możliwość rozliczenia strat 

podatkowych poniesionych przez zagraniczne jednostki kontrolowane stanowią nie tylko 

propozycję przyjęcia przez państwa członkowskie preferencyjnych zasad opodatkowania, ale 

przede wszystkim pełnią rolę wytycznych, które państwa członkowskie winny uwzględnić przy 

konstruowaniu ich wewnętrznych regulacji.   

Zakaz odliczenia straty podatkowej w rozliczeniu podatku CFC jest rozwiązaniem 

dyskryminującym polskich podatników zarówno w odniesieniu do sytuacji innych podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w porównaniu do sytuacji podatników  

podatku CFC rozliczanego według przepisów wewnętrznych innych państw, które przewidują w 

tym zakresie możliwość odliczenia straty podatkowej. 

 

7. Podsumowanie 

Przedstawione propozycje zmian legislacyjnych są odpowiedzią na potrzeby podatników, dla 

których realizacja obowiązków wynikających ze stosowania przepisów o CFC wprowadza istotne 

ograniczenia w funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw.  

Celem zaproponowanych zmian jest przede wszystkim usprawnienie procesu rozliczenia 

podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych, które jest możliwe poprzez usunięcie 

wątpliwości interpretacyjnych wynikających z braku precyzji w formułowaniu przez ustawodawcę 

kluczowych dla rozliczenia podatku CFC pojęć oraz zapewnienie zgodności przepisów o CFC z 
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prawem UE i Konstytucją RP. Zgodnie z przedstawionymi wnioskami de lege ferenda, obecne 

brzmienie przepisów o CFC wymaga przebudowy katalogu przychodów pasywnych w tej części, 

jaka odnosi się do wskazanych przez ustawodawcę przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych. Wadliwość użytego sformułowania budzi wątpliwości co do jego zakresu pojęciowego, 

czego skutkiem jest domniemane uznanie działań o charakterze restrukturyzacyjnym za przychody 

pasywne. W świetle wniosków wywiedzionych z analizy stosowania przepisów o CFC w 

odniesieniu do operacji mających za przedmiot fuzje i podziały, przychody z tytułu tych czynności 

nie powinny stanowić kategorii przychodów uznawanych za pasywne i przesądzających o unikaniu 

przez podatnika opodatkowania, albowiem stosowanie przepisów o CFC w zakresie tych operacji 

obarczone jest wysokimi kosztami i nakładami pracy, co w istotny sposób ingeruje w działalność 

podatników oraz ogranicza ich w podejmowaniu decyzji biznesowych. Następnie zaproponowane 

zostały zmiany mające na celu zrównanie sytuacji prawno-podatkowej polskich podatników 

podatku CFC do pozycji podatników CFC będących rezydentami innych państw. W tym obszarze 

znajdują się rozwiązania pozwalające podatnikom CFC prowadzącym działalność gospodarczą 

poza obszarem UE i EOG na stosowanie przepisów o CFC w tożsamym zakresie, jaki przysługuje 

podatnikom działającym w UE i na terenie EOG. Propozycje obejmują wprowadzenie zwolnienia 

z opodatkowania dochodów podatników prowadzących rzeczywistą i wymierną gospodarczo 

działalność poza terytorium UE i EOG, modyfikację definicji "istotnej rzeczywistej działalności 

gospodarczej”, a także usunięcie przepisu zakazującego odliczania strat podatkowych od dochodu 

zagranicznej jednostki kontrolowanej ustalanego do celów opodatkowania podatkiem CFC. 

Postulowane zmiany dotyczą również wyłączenia z katalogu zagranicznych jednostek spółek 

wchodzących w skład zagranicznych podatkowych grup kapitałowych, których sytuacja prawno-

podatkowa uregulowana przepisami obcych jurysdykcji podatkowych utrudnia, a nawet 

uniemożliwia stosowanie przepisów o CFC. Końcowo zaproponowana została również zmiana 

zasad opodatkowania dochodów zagranicznych zakładów należących do zagranicznych jednostek, 

które w obecnym brzmieniu stwarzają ryzyko podwójnego opodatkowania tych dochodów.  

Eliminacja wskazanych wad przepisów o CFC wpłynie pozytywnie na praktyczny wymiar 

stosowania tych przepisów poprzez redukcję kosztów o charakterze administracyjnym i prawnym 

związanych ze stosowaniem przepisów o CFC, a także minimalizację ryzyka zapłaty podatku CFC 

przez podatników, dla których jedynym uzasadnieniem inwestowania za granicą jest motyw 

ekonomiczny. Pomimo licznych nowelizacji przepisów o CFC podjęcie prac legislacyjnych w 
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rekomendowanym obszarze wydaje się konieczne i uzasadnione. Jednym z warunków 

skuteczności polityki podatkowej państwa jest racjonalne dopasowanie interesów publicznych i 

interesów prywatnych821, co w tym przypadku można osiągnąć wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom społecznym a nie wyłącznie poprzez zwiększanie skuteczności przepisów z 

perspektywy interesu państwa.    

  

 
821 E. Juchniewicz, Pojęcie podatków jako jeden z głównych elementów konstytucyjnych przepisów podatkowych, 

[w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. Lewkowicz, J. 

Stankiewicz, Białystok 2010, s. 123. 

 



257 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowym obarczone jest 

dużym ryzykiem podatkowym wynikającym z konieczności dostosowania podejmowanych przez 

przedsiębiorców działań do przepisów prawa obcego obowiązującego w miejscach lokowanych 

inwestycji. Skala ryzyka intensyfikuje się obecnie pod wpływem wdrażanych przez państwa 

rozwiązań prawnych mających na celu eliminację zjawiska unikania opodatkowania. 

Różnorodność stosowanych w tym zakresie narzędzi prawnych implikuje po stronie podatników 

szereg problemów związanych z wykonywaniem obowiązków określonych przepisami prawa 

podatkowego, których realizacja w istotnym stopniu wpływa na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Przykładem takich rozwiązań prawnych są przepisy o podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych, które określane są przez przedstawicieli nauki prawa podatkowego, 

jako najbardziej skomplikowane i zarazem restrykcyjne regulacje polskiego systemu 

podatkowego.  

Potwierdzeniem powyższej tezy są doświadczenia polskich podatników zdobyte w związku 

ze stosowaniem przepisów o CFC. Badania przeprowadzone zostały w odniesieniu do wybranych 

problemów występujących w działalności międzynarodowych grup kapitałowych, którą cechuje 

rzeczywisty i wymierny gospodarczo charakter wykonywanych czynności. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że stopień zawiłości polskich regulacji CFC oraz skala obowiązków związanych ze 

stosowaniem tych przepisów nie tylko utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, ale także 

zniechęca przedsiębiorców do inwestowania poza granicami kraju. Dotyczy to przede wszystkim 

przedsiębiorców inwestujących poza obszarem UE i EOG, którzy nie posiadają prawa do 

stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania, jakie przysługują podatnikom prowadzącym 

działalność na terenie UE i EOG.  

Przeprowadzona analiza przepisów o CFC pozwoliła stwierdzić, że bezpośrednią 

przyczyną restrykcyjności polskich regulacji są wady związane z procesem tworzenia tych 

przepisów. Ustalono, że podstawowym czynnikiem kształtującym polskie regulacje jest potrzeba 

uszczelnienia systemu podatkowego, któremu towarzyszy presja czasu powodowana rosnącą skalą 

nadużyć podatkowych i zmniejszeniem wpływów budżetowych z tytułu podatków bezpośrednich. 

Sposób procedowania nad polskimi przepisami o CFC skutkuje ich niską jakością, która implikuje 

problemy związane ze stosowaniem tych przepisów, ale także nie zapewnia ich skuteczności z 
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perspektywy ochrony budżetu państwa. Wskazują na to coroczne nowelizacje przepisów o CFC, 

uzasadniane przez autorów zmian potrzebą zapewnienia precyzji i zwiększenia ich fiskalnej 

efektywności.  

Wadliwość polskich regulacji CFC ma także źródło w braku korelacji podejmowanych 

inicjatyw ustawodawczych z charakterem polskich inwestycji zagranicznych. U podstaw tworzenia 

krajowych przepisów o CFC spoczywa domniemanie unikania opodatkowania w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju. Domniemanie staje się 

niewzruszalne w przypadku, gdy działalność prowadzona jest na obszarze rajów podatkowych, a 

w przypadku innych niż raje podatkowe państw spoza UE i EOG obalenie domniemania wiąże się 

z dużymi nakładami finansowymi i wymaga często od przedsiębiorcy wyważenia decyzji na temat 

realizacji zaplanowanych inwestycji. Założenie polskiego ustawodawcy leżące u podstaw 

konstrukcji przepisów o CFC wykracza poza ramy tworzenia tych przepisów określone Dyrektywą 

ATA i nie respektuje stanowiska TSUE na temat kierunków kształtowania polityki podatkowej 

skierowanej przeciwko unikaniu opodatkowania. Analiza kierunków realizacji bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych oraz ich motywów, uwzględniająca charakter działań podejmowanych 

przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób 

fizycznych, pozwoliła stwierdzić, że przepisy o CFC nie odpowiadają mechanizmom unikania 

opodatkowania charakterystycznym dla krajowych metod minimalizacji obciążeń podatkowych za 

pośrednictwem struktur tworzonych w innych jurysdykcjach podatkowych. Ustalenia w tym 

zakresie stanowią negatywną odpowiedź na postawione w pracy pierwsze i drugie pytanie 

badawcze, co oznacza, że przepisy o CFC nie odzwierciedlają w pełni założeń ustawodawcy 

unijnego i nie respektują unijnej linii orzeczniczej w zakresie wyboru środków ograniczających 

wykorzystanie przez podatników konstrukcji zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz że 

przyjęte przez polskiego ustawodawcę w tym zakresie środki prawne nie odpowiadają stosowanym 

przez podatników schematom unikania opodatkowania.  

Dokonana w pracy analiza polskich regulacji odwołuje się do rozwiązań przyjętych w 

ustawodawstwie innych państw mających za przedmiot zagraniczne struktury kontrolowane, co w 

odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze pozwala skonstatować, że krajowe przepisy o CFC należą 

do jednych z najbardziej restrykcyjnych przepisów na świecie, co nie znajduje uzasadnienia ani w 

skali nadużyć podatkowych odnotowanych w kraju, ani też w motywach realizacji inwestycji 
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zagranicznych, w szczególności tych podejmowanych przez podatników podatku dochodowego od 

osób prawnych.        

Mając na względzie sformułowany temat pracy oraz postawioną tezę badawczą, badania nad 

strukturą przepisów o CFC ukierunkowane zostały na analizę zdarzeń gospodarczych, których 

wybór podyktowany był skalą problematyki, z jaką muszą się mierzyć międzynarodowe grupy 

kapitałowe będące podatnikami podatku CFC. Przedstawiona w niniejszej pracy procedura 

weryfikacji ustawowych przesłanek warunkujących uznanie zagranicznej jednostki za zagraniczną 

jednostkę kontrolowaną i tym samym powinność rozliczenia podatku obrazuje rozmiar 

obowiązków nałożonych na polskich podatników w obszarze stosowania przepisów o CFC. 

Wyniki przeprowadzonych badań mających za przedmiot czynności restrukturyzacyjne 

realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz weryfikację statusu spółek wchodzących w 

skład zagranicznych podatkowych grup kapitałowych prowadzą do wniosku, że przepisy o CFC w 

tej materii stanowią multiplikację obowiązków podatkowych, których dopełnienie wymaga 

poniesienia wysokich kosztów i nakładów pracy. Spełnienie ustawowych wymogów w przypadku 

tak rozbudowanej struktury międzynarodowej jaką jest grupa kapitałowa KGHM, obejmująca 

niespełna 40 spółek położonych poza terytorium kraju, stawia polskiego podatnika przed wyborem 

dotyczącym miejsca podejmowania działalności gospodarczej bądź jej kontynuacji w obcych 

jurysdykcjach.  

Problematyka stosowania przepisów o CFC jest przede wszystkim konsekwencją leżącego u 

podstaw konstrukcji przepisów domniemania unikania opodatkowania przez podmioty 

prowadzące działalność poza obszarem UE i EOG oraz braku pominięcia w podstawie  

opodatkowania dochodów osiągniętych na tym obszarze pochodzących z aktywnej działalności 

gospodarczej. Mechanizm opodatkowania przyjęty w regulacjach krajowych nie odpowiada 

zaleceniom OECD zawartym w Planie BEPS oraz wytycznym Dyrektywy ATA, a także nie 

respektuje stanowiska TSUE, zgodnie z którym przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania 

powinny być wymierzone wyłącznie przeciwko działalności podejmowanej bez ważnych 

powodów gospodarczych i mających cechy sztuczności.  

Szczegółowa analiza wybranych regulacji prawnych w kontekście realizacji obowiązków 

związanych z ustaleniem obowiązku podatkowego w podatku CFC i sformułowane w tym 

względzie wnioski o restrykcyjności polskich przepisów o CFC potwierdzają zasadność 

przeprowadzonych badań  w zakresie ich zgodności z naczelnymi zasadami prawa podatkowego. 
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Podejmując się oceny przepisów o CFC z punktu widzenia zgodności z zasadami leżącymi 

u podstaw tworzenia prawa należy stwierdzić, że skala obowiązków nałożonych na podatników 

jest nieadekwatna do założonych przez ustawodawcę celów i wykracza poza ramy uregulowań 

wytyczonych prawem UE. Przepisy o CFC w zakresie objętym badaniem nie spełniają testu 

proporcjonalności, uznawanego przez TSUE za akceptowalną metodę oceny zgodności przepisów 

prawa podatkowego z zasadą proporcjonalności i przez TK, jako miernik adekwatności 

obowiązków podatkowych do celów danej regulacji. Przejawem nieproporcjonalności tych 

rozwiązań jest brak cechy niezbędności zastosowanych środków do osiągnięcia celu oraz ich 

nieadekwatność wobec realizacji założonego celu.  

W pracy wykazano, że różnicowanie sytuacji prawnej podatników prowadzących 

rzeczywistą działalność gospodarczą poza obszarem UE i EOG w odniesieniu do podatników 

inwestujących na obszarze państw członkowskich i terytoriach należących do EOG jest przejawem 

nieuzasadnionej dyskryminacji, która może wpływać na podejmowanie decyzji o miejscu i zakresie 

prowadzenia działalności przez polskich podatników. Z tych względów należy stwierdzić, że 

polskie przepisy o CFC nie gwarantują podatnikom równych zasad opodatkowania. Konstytucyjne 

i traktatowe ramy zasady równości oraz doktrynalnie zdefiniowane kryteria jej  zastosowania 

pozwoliły stwierdzić, że restrykcyjne przepisy krajowego prawa podatkowego mogą stanowić 

przesłankę dla zarzutu dyskryminującego kształtowania sytuacji podatników. Krajowa i unijna 

zasada równości opodatkowania wymaga porównania pozycji podatnika CFC odpowiednio z 

pozycją innych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, a także z pozycją innych 

podatników rozliczających podatek od zagranicznych struktur kontrolowanych będących 

rezydentami innych państw. Z punktu widzenia przepisów prawa UE, przepisy o CFC w 

odniesieniu do badanych obszarów należy oceniać przede wszystkim w kontekście swobody 

przedsiębiorczości. Ograniczanie podatników w podejmowaniu decyzji dotyczących zakresu i 

miejsca prowadzenia działalności jest przejawem braku zapewnienia równych zasad 

opodatkowania, albowiem wprowadza nieuprawnione zakłócenia w przepływie kapitału i dóbr, 

których swobodę przemieszczania gwarantuje prawo UE. Ustalenia poczynione w zakresie 

konstrukcji przepisów o CFC ukierunkowanej na preferowanie działalności gospodarczej 

prowadzonej w obszarze UE i EOG oraz restrykcyjny charakter tych przepisów widoczny na tle 

rozwiązań stosowanych w innych jurysdykcjach podatkowych, potwierdziły, że polskie regulacje 

ograniczają przyznaną w UE swobodę przedsiębiorczości i czynią polskich podatników 
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inwestujących poza obszarem UE i EOG niekonkurencyjnymi na rynku międzynarodowym. W 

związku z tym należy stwierdzić, że wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają postawioną 

tezę badawczą i zarazem stanowią odpowiedź na ostatnie sformułowane pytanie badawcze, że 

przepisy o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych nie odpowiadają wymogom 

tworzenia prawa podatkowego w sposób gwarantujący równość opodatkowania i proporcjonalność 

środków użytych do realizacji celu deklarowanego przez ustawodawcę krajowego i określonego 

Dyrektywą ATA.   

Mając na uwadze cel niniejszej pracy i oczekiwany rezultat wdrożeniowy badań adresowany 

do działalności gospodarczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A. w dysertacji przedstawione zostały 

propozycje w zakresie zmiany aktualnego brzmienia przepisów o podatku od zagranicznych 

jednostek kontrolowanych. Celem proponowanych rozwiązań jest modyfikacja przepisów o CFC, 

która umożliwiać będzie podatnikom sprawniejsze i mniej uciążliwie wykonywanie obowiązków 

ustawowych. Przedstawione propozycje zmian legislacyjnych zostały opracowane w sposób, który 

równoważy interes państwa z interesem podatników, co pozwoli na realizację konstytucyjnego 

obowiązku ponoszenia ciężaru publicznoprawnego i ochronę interesu fiskalnego państwa, a także 

zapewni bezpieczeństwo podatkowe polskich przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w obszarze międzynarodowym. 
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przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 193/1 z 19.07.2016 z późn. zm.)  

Dyrektywa Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/1164 w 

zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich 

(Dz.U. UE L 144/1 z 7.06.2017) 

Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w 

zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania 

w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. UE. L 

139/1 z 5.06.2018) 

Rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.  zmieniające 

rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień 

związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. Urz. UE L311/10 z 7.12.2018) 
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WYKAZ AKTÓW PRAWA KRAJOWEGO 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021, 

poz. 1800 ze zm.) 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.)  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1540 ze zm.) 

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 859 ze zm.)   

Ustawa z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze 

zm.) 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze 

zm.) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2021, poz. 1983 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

275) 

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1387) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1328 ze zm.) 

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 846) 

Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 

r. poz. 2175 ze zm.) 
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Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193) 

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) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i 

terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r,. poz. 600) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i 

terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych (DZ. U. z 2019 r., poz. 600)  

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 614). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 

 

KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE BILATERALNE  

 

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and 

Profit Shifting, podpisana w dniu 7 czerwca 2017 r. 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonaw 

Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. nr 117, poz. 523 z późn. zm.) 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w 

zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu, sporządzona w 

Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 110, poz. 527 ze zm.) 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w 

Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 12, poz. 90) 
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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW  

 

USA, Internal Revenue Code, 26 U.S. Code, Aug. 16, 1954, ch. 736, 68A Stat. 367, Privilege to 

file consolidated returns  

Austria, Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkommens von Körperschaften 

(Körperschaftsteuergesetz 1988 – KStG 1988) StF: BGBl. Nr. 401/1988  

Chiny, ustawa o podatku dochodowym od przedsiębiorstw z dnia 6 grudnia 2007 r.,  Zarządzenie 

nr 512 Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej 

Litwa, Rebublic of Lituania Law on corporate income tax 20 December 2001 No IX-675 

(Consolidated version effective from January 1, 2019) 

Australia, Income Tax Assessment Act 1997, No. 38, 1997, Treasury Laws Amendment (Income 

Tax Consolidation Integrity) Act 2018 

Portugalia, Codigo do imposto sobre o rendomento das pessoas coletivas, Lei n.º 2/2014, DL 442-

B/88, 30/11 Diário da República n.º 11/2014, Série I de 2014-01-16 

Hiszpania, Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, BOE nr 288, 

28.11.2014  

Grecja, Law 4607/2019 implementing anti-tax avoidance provisions into Greek tax legislation in 

accordance with Directive 2016/1164, has been published in the Government Gazette 

(FEK Α' 65/24-04-2019) 

Dania, The Act of June 3, 2021 no L 89 on the taxation of controlled foreign companies (CFC) 

implementing the provisions of the EU Directive on tax avoidance  
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ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Wyrok TSUE z dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie C-33/74 Johannes Henricus Maria van Binsbergen 

przeciwko Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, 

ECLI:EU:C:1974:131. 

Wyrok TSUE z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawie C-115/78, J. Knoors przeciwko Staatssecretaris 

van Economische Zaken, ECLI:EU:C:1979:31 

Wyrok TSUE z dnia 27 września 1988 r. w sprawie 81/87 The Queen przeciwko M. Treasury and 

Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc, ECR 1988, 

s. 5483 

Wyrok TSUE z dnia 28 January 1992 r. w sprawie C-204/90, Hanns-Martin Bachmann przeciwko 

Belgian State, ECLI:EU:C:1992:35 

Wyrok TSUE z dnia z 3 lutego 1993 r. w sprawie C-148/91, Vereniging Veronica Omroep 

Organisatie przeciwko Commissariaat voor de Media, ECLI:EU:C:1993:45  

Wyrok TSUE dnia z 5 października 1994 r. w sprawie C-23/93, TV10 SA przeciwko 

Commissariaat voor de Media, ECLI:EU:C:1994:362 

Wyrok TSUE z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie C-28/95, A. Leur-Bloem przeciwko Inspecteur der 

Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, ECLI:EU:C:1997:369 

Wyrok TSUE dnia 9 marca 1999 r. w sprawie C-212/9, Centros Ltd przeciwko Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, ECLI:EU:C:1999:126 

Wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-324/00, Lankhorst – Hohorst GmbH 

przeciwko Finanzamt Steinfurt, ECLI:EU:C:2002:749 

Wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-446/03, Marks & Spencer plc przeciwko 

David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes, ECLI:EU:C:2005:763 

Wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-411/03, SEVIC Systems AG, Request for a 

preliminary ruling from Landgericht Koblenz, ECLI:EU:C:2005:762 

Wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02, Halifax plc, Leeds Permanent 

Development Services Ltd, Country Wide Property Investments Ltd przeciwko 

Commissioners of Customs & Excise, ECLI:EU:C:2005:200 

Wyrok TSUE z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04, Cadbury Schweppes plc i Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd przeciwko Commissioners of Inland Revenue, 

ECLI:EU:C:2006:544 
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Wyrok TSUE z dnia 3 października 2006 r. w sprawie C-452/04, Fidium Finanz AG przeciwko 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ECLI:EU:C:2006:631 

Wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-374/04, Test Claimants in Class IV of the 

ACT Group Litigation przeciwko Commissioners of Inland Revenue, 

ECLI:EU:C:2006:773  

Wyrok TSUE z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW 

przeciwko Leden van de Ministerraad, ECLI:EU:C:2007:261 

Wyrok TSUE z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie C-492/04, Lasertec Gesellschaft für Stanzformen 

mbH przeciwko Finanzamt Emmendingen, ECLI:EU:C:2007:273 

Wyrok TSUE z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie C-157/05, Winfried L. Holböck przeciwko 

Finanzamt Salzburg-Land, ECLI:EU:C:2007:297 

Wyrok TSUE z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie C-321/05, Hans Markus Kofoed v Skatteministeriet, 

ECLI:EU:C:2007:408 

Wyrok TSUE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie C-276/07, Nancy Delay przeciwko Università degli 

studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) and Repubblica 

Italiana, ECLI:EU:C:2008:282 

Wyrok TSUE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie C-414/06, Lidl Belgium GmbH & Co. KG 

przeciwko Finanzamt Heilbronn, ECLI:EU:C:2008:278 

Wyrok TSUE z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie C-284/06, Finanzamt Hamburg-Am Tierpark 

przeciwko Burda GmbH, ECLI:EU:C:2008:365 

Wyrok TSUE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-210/06, Cartesio Octató es Szolgaltato bt., 

ECLI:EU:C:2008:723 

Wyrok TSUE z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: C-439/07, Belgische Staat v KBC Bank NV (C-

439/07) and Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV v Belgische Staat (C-499/07), 

ECLI:EU:C:2009:339 

Wyrok TSUE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: C-303/07, Proceedings brought by Aberdeen 

Property Fininvest Alpha Oy, ECLI:EU:C:2009:377 

Wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-311/08, Société de Gestion Industrielle (SGI) 

przeciwko Belgian State, ECLI:EU:C:2010:26 

Wyrok TSUE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-81/09, Idryma Typou AE przeciwko 

Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis, ECLI:EU:C:2010:622 
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Wyrok TSUE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie C-437/08 Österreichische Salinen, 

ECLI:EU:C:2009:17 

Wyrok TSUE z dnia 15 września 2011 r. w sprawie C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes 

publics et de la Fonction publique przeciwko Accor SA, ECLI:EU:C:2011:581 

Wyrok TSUE z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie C-168/11 Manfred Beker and Christa Beker v 

Finanzamt Heilbronn, ECLI:EU:C:2013:117 

Wyrok TSUE z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko 

Rzeczypospolitej Polskiej, ECLI:EU:C:2013:338 

Wyrok TSUE z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie C-383/10, Komisja Europejska przeciwko 

Królestwu Belgii, ECLI:EU:C:2013:364 

Wyrok TSUE z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie C-14/16 Société Euro Park Service przeciwko 

Ministre des Finances et des Comptes publics, ECLI:EU:C:2017:177 

Wyrok TSUE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie C-6/16, Eqiom SAS i Enka SA przeciwko 

Ministre des Finances et des Comptes publics, ECLI:EU:C:2017:641 

Wyrok TSUE z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawach: C-115/16, C-118/16, C-119/16 i C-299/16, N. 

Luxembourg 1 i in. przeciwko Skatteministeriet, ECLI:EU: C:2019:134  

Wyrok TSUE z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawach z C-116/16 i C-117/16 Skatteministeriet 

przeciwko T Danmark i Y Denmark Aps, ECLI:EU:C:2019:135. 

  Wyrok TSUE z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie C-135/17, X-GmbH przeciwko Finanzamt 

Stuttgart – Körperschaften, ECLI:EU:C:2019:136 
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ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

 

Postanowienie TK z dnia 26 marca 1996 r., W 12/95, OTK 1996/2/16 

Postanowienie TK z dnia 16 lutego 2009 r., Ts 202/06, OTK-B 2009/1/23 

Wyrok TK z dnia 6 maja 1998 r., K 37/97, OTK 1998/3/33 

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK 1999/1/2 

Wyrok TK z dnia 7 czerwca 1999 r., K 18/98, OTK 1999/5/95 

Wyrok TK z dnia 11 grudnia 2001 r., SK 16/00, OTK 2001/8/257 

Wyrok TK z dnia z 22 maja 2002 r., K 6/02, OTK-A 2002/3/33 

Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02, OTK-A 2002/6/83 

Wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2004 r., K 45/02, OTK-A 2004/4/30 

Wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2004 r., K 24/03, OTK-A 2004/4/33 

Wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r., K 8/07, OTK-A 2007/3/26 

Wyrok TK z dnia z 22 maja 2007 r., SK 36/06, OTK-A 2007/6/50 

Wyrok TK z dnia 22 maja 2007 r., K 42/05, OTK-A 2007/6/49 

Wyrok TK z dnia 9 października 2007 r., SK 70/06, OTK-A 2007/9/103 

Wyrok TK z dnia 26 listopada 2007 r., P 24/06, OTK-A 2007/10/126 

Wyrok TK z dnia 13 października 2008 r., K 16/07, OTK-A 2008/8/136 

Wyrok TK z dnia 7 lipca 2009 r., SK 49/06, OTK-A 2009/7/106 

Wyrok TK z dnia TK z 21 lipca 2010 r., SK 21/08, OTK-A 2010/6/62 

Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2012 r., P 41/10, OTK-A 2012/6/65 

Wyrok TK z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12, OTK-A 2014/2/9  

Wyrok TK z dnia 18 listopada 2014 r., K 23/12, OTK-A 2014/10/113 

Wyrok TK z dnia 14 października 2015 r., Kp 1/15, OTK-A 2015/9  

Wyrok TK z dnia z 25 maja 2016 r., Kp 5/15, OTK-A 2016 
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Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2016 r., SK 31/14, OTK-A 2016/51 

Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2017 r., SK 13/15, OTK-A 2017/85 
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ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

 

Uchwała NSA z dnia 4 czerwca 2001 r., FPK 5/01, ONSA 2001/4/160 

Wyrok NSA z dnia 26 września 2001 r., I SA/Gd 395/99, LEX nr 53845 

Wyrok NSA z dnia 16 maja 2012 r., I GSK 444/11, LEX nr 1404089 

Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2012 r., I FSK 251/12, LEX nr 1366282 

Wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2014 r., II FSK 255/13, LEX nr 1591763  

Wyrok NSA z dnia 22 marca 2016 r., II FSK 687/14, LEX nr 2014551 

Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2018 r., II FSK 3576/17, LEX nr 2592524 

Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2018 r., II FSK 3424/16, LEX nr 2604526  

Wyrok NSA z dnia 6 listopada 2019 r., II FSK 3752/17, LEX nr 2865850 
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ORZECZNICTWO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH 

 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2011 r., IV SA/Gl 467/10, LEX nr 758385  

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2012 r., I SA/Wr 1035/12, LEX nr 1248177 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2016 r., I SA/Wr 1987/15, LEX nr 2029725  

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2016 r., I SA/Wr 37/16, LEX nr 2063032 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r., III SA/Wa 1796/15, LEX nr 2137686 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., III SA/Wa 1631/15, LEX nr 2159050 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., III SA/Wa 1632/15, LEX nr 2159051 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 września 2016 r., I SA/Bd 407/16, LEX nr 2121084 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2017 r., I SA/Wr 1192/16, LEX nr 2307039 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r., III SA/Wa 926/16, LEX nr 2342964 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2017 r., I SA/Po 203/17, LEX nr 2347541 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., I SA/Po 1107/17, LEX nr 2442151 
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INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO 

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r. 

IPPB2/415-1002/14-4/MK, LEX nr 265457 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r.  

IPPB2/415-1049/14-6/MK, LEX nr 265460 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r. 

IPPB2/415-1036/14-7/MG, LEX nr 268862 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

IPPB1/4511-9/15-2/KS, LEX nr 268420 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.  

IPPB1/4511-432/15-3/MT, LEX nr 278867 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2015 r.   

IBPB-1-1/4511-177/15/BK, LEX nr 274106 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2015 r.   

IBPB-1-1/4511-180/ 15/BK, LEX nr 274109 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2015 r.   

IBPB-1-1/4511-183/15/BK, LEX nr 274112 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2015 r.     

ILPB2/4511-1-546/15-2/JK, LEX nr 278032 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2015 r.    

ILPB2/4511-1-547/15-2/JK, LEX nr 278033 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2015 r.   

ILPB2/4511-1-548/15-2/JK, LEX nr 278034 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2015 r.      

ILPB2/4511-1-549/ 15-2/JK, LEX nr 278035 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2015 r.  

ILPB4/4510-1-233/15-3/MC, LEX nr 278057 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 września 2015 r. 

IPTPB3/4510-206/15-2/KC, LEX nr 275433 
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2015 r. 

IPPB2/4511-592/15-5/MK, LEX nr 280043 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 września 2015 r. 

ILPB1/4511-1-955/15-2/AG, LEX nr 287476 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 września 2015 r. 

IPPB1/4511-703/15-4/EC, LEX nr 281640 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2015 r. 

IPPB2/4511-674/15-4/MK, LEX nr 282644 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r. 

ILPB2/4511-1-587/15-3/JK, LEX nr 286940 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2015 r.  

IPPB6/4510-145/15-2/AM, LEX nr 284042 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r.  

ILPB4/4510-1-276/15-2/DS, LEX nr 286968 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r.  

ILPB4/4510-1-285/15-2/DS., LEX nr 286976  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 września 2015 r. 

ILPB2/4511-1-593/15-2/JK, LEX nr 287517 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 października 2015 r. 

IPPB1/4511-846/15-2/KS, LEX nr 283310 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 października 2015 r. 

IBPB-1-3/4510-331/15/AB, LEX nr 279887 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia z 7 października 2015 r. 

ILPB2/4511-1-649/15-4/WS, LEX nr 285103 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2015 r.  

ILPB1/4511-1-1012/15-2/AP, LEX nr 285061 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 października 2015 

r. IPPB2/4511-736/15-4/MK, LEX nr 283636 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 października 2015 

r. IPPB2/4511-737/15-4/MK, LEX nr 283637 
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 października 2015 r. 

IPTPB3/4511-33/15-3/IR, LEX nr 279233 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 października 2015 r. 

IPTPB3/4511-35/15-3/IR, LEX nr 279235 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2015 

r. IPPB1/4511-898/15-2/MT, LEX nr 285208 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 października 2015 r. 

ILPB1/4511-1-1041/15-4/PP, LEX nr 283118 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 października 2015 r. 

ILPB1/4511-1-1042/15-4/PP, LEX nr 284786 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 października 2015 r. 

ILPB1/4511-1-1044/15-4/AP, LEX nr 284788 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 października 2015 r. 

ILPB1/4511-1-1054/15-4/PP, LEX nr 284789 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 października 2015 r. 

ILPB1/4511-1-1066/15-4/PP, LEX nr 284790 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2015 

r. IBPB-1-2/4510-330/15/AK, LEX nr 284751 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2015 

r. IBPB-1-2/4510-484/15/AK, LEX nr 284758 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2015 

r. IBPB-1-2/4510-485/15/AK, LEX nr 284759 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2015 

r. IBPB-1-2/4510-487/15/AK, LEX nr 284760 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2015 

r. IBPB-1-2/4510-488/15/AK, LEX nr 283880 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 r. 

IPPB1/4511-987/15-4/MT, LEX nr 285829 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 listopada 2015 r.  

ILPB2/4511-1-747/15-2/WM, LEX nr 290945 
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2015 r. 

IPPB1/4511-966/15-4/MT, LEX nr 286388 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r.  

ILPB2/4511-1-794/15-2/JK, LEX nr 291225 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r.  

ILPB2/4511-1-795/15-2/JK, LEX nr 291226 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 r. 

IPPB2/4511-807/15-8/MK, LEX nr 286149 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 r. 

IPPB1/4511-1108/15-4/MT, LEX nr 286378 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-460/15/BG, LEX nr 290467 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-461/15/BG, LEX nr 290468 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-462/15/BG, LEX nr 290469 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-463/15/BG, LEX nr 290470 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-464/15/BG, LEX nr 290471 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-465/15/BG, LEX nr 290472 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-466/15/BG, LEX nr 290473 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-467/15/BG, LEX nr 290474 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r.  

IBPB-1-2/4510-468/15/BG, LEX nr 290475 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-470/15/BG, LEX nr 290476 
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. 

IBPB-1-2/4510-471/15/BG, LEX nr 290477 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r.  

IPPB1/4511-1219/15-2/MT, LEX nr 289305 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r. 

IPPB1/4511-1285/15-2/MT, LEX nr 290298 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r.  

IPTPB3/4511-181/15-3/KJ, LEX nr 292956 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2016 r. 

IPTPB3/4511-189/15-5/GG, LEX nr 296212 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r.  

IPPB6/4510-399/15-2/AM, LEX nr 300588 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2016 r.  

ILPB2/4511-1-1125/15-2/JK, LEX nr 298493 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 marca 2016 r. 

ILPB2/4511-1-1307/ 15-6/WS, LEX nr 305554 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. 

ITPB3/4511-16/16/AW, LEX nr 304100 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. 

ITPB3/4511-17/16/AW, LEX nr 304101 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. 

ITPB3/4511-18/16/AD, LEX nr 304446 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2016 r. 

ITPB3/4511-14/16/AD, LEX nr 303878 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r.  

IPPB1/4511-16/16-4/MT, LEX nr 305379 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r.  

IPPB2/4511-61/16-4/MK, LEX nr 305394 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.141.2016.2.MK, LEX nr 310275 
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.143.2016.2.MK, LEX nr 310277 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.145.2016.2.MK, LEX nr 310279 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.147.2016.2.MK, LEX nr 310281 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.149.2016.2.MK, LEX nr 310283 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.151.2016.2.MK, LEX nr 310285 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.258.2016. 2.AC, LEX nr 310292 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r.  1061-

IPTPB3.4511.259.2016.2.AC, LEX nr 310293 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.260.2016.2.AC, LEX nr 310294 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.261.2016.2.AC, LEX nr 310295 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1061-

IPTPB3.4511.262.2016.2.AC, LEX nr 310296 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r.  

IPPB2/4511-191/16-4/MK, LEX nr 313789 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r.  

ILPB1/4511-1-301/16-2/AN, LEX nr 311954 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r.  

ILPB1/4511-1-300/16-2/AN, LEX nr 314144 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 r.  

ILPB4/4510-1-149/16-2/MC, LEX nr 318588 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2016 r. 

ITPB3/4510-253/16/DK, LEX nr 322531 
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 września 2016 r.  

ILPB1-3/4511-1-1/16-3/DSI, LEX nr 339147 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-615/16-2/TS, LEX nr 323866 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-10/SK, LEX nr 324295 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-2/SK, LEX nr 327035 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-1/SK, LEX nr 327034 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-2/SK, LEX nr 327035 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-3/SK, LEX nr 327036 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-4/SK, LEX nr 327037 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-5/SK, LEX nr 327038 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-6/SK, LEX nr 327039 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-7/SK, LEX nr 327040 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-8/SK, LEX nr 327041 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-697/16-9/SK, LEX nr 327042   

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-10/BG, LEX nr 324221  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-1/BG, LEX nr 324392  
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-2/BG LEX nr 324393, 

 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-3/BG, LEX nr 324394 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-4/BG, LEX nr 324395  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-6/BG, LEX nr 324397  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-7/BG, LEX nr 324398  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-8/BG, LEX nr 324399  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-9/BG, LEX nr 324400 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-6/KB, LEX nr 324401 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-695/16-5/BG, LEX nr 324585 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-10/KB, LEX nr 327043 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-1/KB, LEX nr 327044  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-2/KB, LEX nr 327045 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-3/KB, LEX nr 327046  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-4/KB, LEX nr 327047  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-5/KB, LEX nr 327048  
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-7/KB, LEX nr 327049  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-8/KB, LEX nr 327050  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 

r. IBPB-1-3/4510-704/16-9/KB, LEX nr 327051  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-692/16-2/JW, LEX nr 324217 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-692/16-3/JW, LEX nr 324285 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-692/16-4/JW, LEX nr 324286 

Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 r. IBPB-1-

2/4510-692/16-5/JW, https://sip.mf. gov.pl/ 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-696/16-1/AK, LEX nr 324287 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-696/16-3/AK, LEX nr 324288 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-696/16-5/AK, LEX nr 324289 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-696/16-6/AK, LEX nr 324290 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-696/16-7/AK, LEX nr 324291 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-692/16-6/JW, LEX nr 324218 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-692/16-7/JW, LEX nr 324219 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-692/16-8/JW, LEX nr 324220 
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Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-696/16-2/AK, LEX nr 324586 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-697/16-1/AK, LEX nr 327027 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-697/16-2/AK, LEX nr 327028 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-697/16-3/AK, LEX nr 327029 

Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 r. IBPB-1-

2/4510-696/16-4/AK, https://sip.mf. gov.pl/ 

Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 r. IBPB-1-

2/4510-697/16-4/AK, https://sip.mf. gov.pl/ 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 

r. IBPB-1-2/4510-697/16-5/AK, LEX nr 327030 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2016 
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Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne, druk sejmowy nr 1878,   

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1878 

Wypowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na posiedzeniu Sejmu nr 77 w dniu 9 

października 2014, https://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=77& 

dzien=2&wyp=17&symbol=WYPOWIEDZ_PYTANIE&nr=732&pytID=7FA5239557

8DF87DC1257D6D004A6814 

Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania 

podatkowego (Dz. U. UE L.2012.338.41) 
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