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N A R O D Z I N Y  I  K S Z T A Ł T O W A NI E  S I Ę  
W S P Ó Ł C ZE S N E J  K O N C E P C J I  S T O S U N K U  

P O D A T K O W E G O  

MAREK KALINOWSKI 

 

 

Do końca XIX w. podatki pozostawały w sferze zainteresowań nauk ekonomicznych. Dopiero 

na początku XX w., pod wpływem szerokiej dyskusji nad prawnym charakterem budżetu, która miała 

miejsce w Niemczech w latach 60-tych XIX w., zmieniło się podejście metodologiczne do uprawiania 

nauki o podatkach. Zamiast badać podatki z punktu widzenia makroekonomicznego, zaczęto je 

analizować z punktu widzenia prawnego. Efektem nowego podejścia do badania prawa podatkowego 

było opracowanie teorii stosunku podatkowoprawnego.  

Za prekursora koncepcji stosunku podatkowoprawnego można uznać przedstawiciela 

austriackiej nauki finansów F. Myrbacha-Rheinfelda. Za punkt wyjścia dla jurydycznej analizy prawa 

podatkowego przyjął on, że w ramach części ogólnej prawa podatkowego należy wyróżnić „zasady 

prawa materialnego” (Die Grundsätze des materielles Rechtes) oraz „zasady prawa formalnego” (Die 

Grundsätze des formellen Rechtes)1. Następnie tę pierwszą kategorię zasad zbudował wokół pojęcia 

stosunku prawnego, rozumianego jako stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podatnikiem i państwem2.  

Sama idea analizy prawa podatkowego przy wykorzystaniu konstrukcji stosunku 

podatkowoprawnego nie była nowa. Natomiast tym, co stanowiło istotę nowego podejścia do prawa 

podatkowego, było postrzeganie stosunku podatkowoprawnego na wzór stosunku cywilnoprawnego, 

gdy tymczasem wcześniej stosunek ten był definiowany jako stosunek władztwa i podporządkowania.  

W okresie, gdy F. Myrbach-Rheinfeld tworzył koncepcję stosunku podatkowoprawnego, 

zarówno pojęcie stosunku prawnego, jak też stosunku zobowiązaniowego były już stosunkowo silnie 

zakorzenione w niemieckiej nauce prawa. Przy tym, pojęcie stosunku zobowiązaniowego nie było 

zarezerwowane wyłącznie dla stosunków prywatnoprawnych. W szczególności jest to widoczne w 

pracach G. Jellinka, który w procesie analizy dogmatycznoprawnej prawa publicznego posługiwał się 

                                                             
1 Por. F. Myrbach-Rheinfeld, Précis de droit financier, Paris 1910, s. 259 i nast. 
2 Ibidem, s. 103 i nast. 
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pojęciem publicznych praw podmiotowych. Tymczasem te ostatnie stanowią jeden z aspektów 

stosunków prawnych, których drugim aspektem jest właśnie zobowiązanie. 

F. Myrbach-Rheinfeld stwierdził, że z punktu widzenia prawnego podatki są świadczeniami 

pieniężnymi na rzecz podmiotów prawa publicznego, które nakładają ustawy podatkowe w sytuacjach 

w nich określonych, bez potrzeby innego tytułu, który powodowałby powstanie zobowiązania3. 

Następnie zaproponował on rozróżnienie pomiędzy „zobowiązaniem do podatku” (Abgabenpflicht), 

które stanowi zobowiązanie do zapłaty (Abgabenverbindlichkeit) i „długiem podatkowym” 

(Abgabenschuld) oraz „prawem do podatku” (Anspruch auf die Abgabe) i „wierzytelnością podatkową” 

(Abgabenforderung). Wyróżnił on zatem z jednej strony pasywny oraz aktywny aspekt podatku, z 

drugiej zaś – jego sferę potencjalną oraz sferę konkretną4.  

Zobowiązanie do podatku oraz stanowiące jego dopełnienie prawo do podatku nie powstają 

wskutek samego ustanowienia odpowiedniego przepisu prawa, bowiem przepis ten tworzy jedynie tytuł, 

z którego one wynikną. Natomiast zobowiązanie oraz prawo do podatku powstają w momencie zajścia 

w rzeczywistości okoliczności faktycznych unormowanych w przepisie prawa podatkowego. Jednakże 

nawet w tym momencie państwo nie może żądać od określonego podmiotu spełnienia określonego co 

do wysokości świadczenia podatkowego5. F. Myrbach-Rheinfeld nie wiąże zatem z zajściem 

okoliczności faktycznych uregulowanych w prawie podatkowym powstania długu podatkowego i 

odpowiadającej mu wierzytelności podatkowej, a jedynie powstanie „zobowiązania do podatku” i 

odpowiadającego mu „prawa do podatku”. W tej fazie kształtowania się stosunku podatkowoprawnego 

organ administracyjny uzyskuje jedynie prawo do ustalenia osoby, na której ciąży zobowiązanie oraz 

kwoty świadczenia, a ponadto prawo do żądania od tej osoby ustalonej przez siebie kwoty. Według F. 

Myrbacha-Rheinfelda, również samo wydanie przez organ podatkowy nakazu płatniczego nie pociąga 

za sobą powstania długu podatkowego. Skutek taki wywiera doręczenie go osobie zobowiązanej. 

Dopiero z tą chwilą powstaje dług podatkowy, zaś podatnik staje się dłużnikiem6. Od tego momentu, aż 

do upływu terminu płatności, jest on zobowiązany do spełnienia określonego co do istoty oraz co do 

zakresu świadczenia podatkowego. Po upływie tego terminu podatek może zostać przymusowo 

wyegzekwowany od dłużnika jako zaległość podatkowa7.  

 Dla F. Myrbacha-Rheinfelda, to dług podatkowy (Abgabenschuld) jest stosunkiem prawnym, w 

ramach którego określona osoba jest zobowiązana do świadczenia ściśle określonego co do istoty i 

                                                             
3 Ibidem, s. 115. 
4 Ibidem, s. 117. 
5 Ibidem, s. 116. 
6 F. Myrbach-Rheinfeld, Précis de droit financier, op. cit, s. 204. 
7 Ibidem, s. 118. 
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zakresu, w ściśle określonym terminie. Gdy nadchodzi termin wymagalności podatku, podatek może 

być ściągnięty przymusowo jako zaległość podatkowa (Rückstand)8.  

 Wskazana wyżej koncepcja stosunku podatkowowoprawnego rozumianego jako stosunek długu 

podatkowego, który powstaje wskutek wydania i doręczenia przez kompetentną władzę podatkową aktu 

administracyjnego, jest ściśle związana z przyjmowaną przez tego autora koncepcją stosunku prawnego. 

Stał on bowiem na stanowisku, że o stosunku podatkowym można mówić jedynie wtedy, gdy dłużnik 

może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania świadczenia. Stąd też uznał on, że skoro 

obowiązek świadczenia oraz prawo do przymusowego wykonania tego świadczenia powstaje z chwilą 

wydania i doręczenia zobowiązanemu nakazu zapłaty, to dopiero w tym momencie może powstawać 

stosunek podatkowoprawny9.  

Swoją koncepcję stosunku podatkowoprawnego F. Myrbach-Rheinfeld zbudował przy 

wykorzystaniu wzorców zaczerpniętych z prawa zobowiązań. Jednakże sam autor podkreślał specyfikę 

tego rodzaju stosunków prawnych. Wskazał on, że ze stosunków podatkowoprawnych mogą wynikać 

jedynie te konsekwencje prawne, które wiążą z nimi przepisy prawa finansowego. Stąd też należy 

wystrzegać się przedstawiania stosunków zobowiązaniowych kreowanych przez prawo podatkowe jako 

rzeczywistych zobowiązań w rozumieniu prawa prywatnego10.  

Przedstawione wyżej poglądy F. Myrbacha-Rheinfelda stały się podwalinami, czy też zaczynem 

intelektualnym, dla dalszego rozwoju koncepcji stosunku podatkowoprawnego. Rozwój ten należy 

przede wszystkim łączyć z dyskusją, która wywiązała się w nauce prawa finansów publicznych po 

uchwaleniu w Niemczech w 1919 r. Reichsabgabenordnung. Enno Becker, twórca i redaktor tego aktu, 

opracowując jego projekt jako punkt wyjścia przyjął koncepcję zobowiązania podatkowego, której 

zaczątki znalazły się w pracy F. Myrbacha-Rheinfelda. Zerwał on także z powszechnie w tamtym czasie 

akceptowaną w niemieckiej nauce prawa administracyjnego koncepcją, zgodnie z którą stosunek 

prawny, którego treścią jest obowiązek zapłaty podatku na rzecz państwa powstaje wskutek wydania 

konstytutywnego aktu administracyjnego.  

Podobnie jak uczynił to F. Myrbacha-Rheinfelda, w Reichsabgabenordnung zostało wyraźnie 

wyróżnione materialne i proceduralne prawo podatkowe. To pierwsze było zorganizowane wokół 

koncepcji zobowiązaniowego stosunku prawnego. W ujęciu tego aktu, podatnicy byli podmiotami 

stosunku podatkowoprawnego, łączącego ich z organami podatkowymi, w ramach którego obie strony 

były wobec siebie wzajemnie uprawnione i zobowiązane. W akcie tym rozstrzygnięto również, że dług 

                                                             
8 F. Myrbach-Rheinhold, Précis de droit financier, Paris 1910, s. 118. 
9 Ibidem, s. 124-125. 
10 Ibidem, s. 119. 
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podatkowy (Steuerschuld) powstaje wskutek zajścia zdarzenia uregulowanego w ustawach 

podatkowych, z którym przepisy te wiążą opodatkowanie. Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczało 

zerwanie z przyjętą powszechnie w niemieckiej nauce prawa administracyjnego koncepcją powstawania 

zobowiązań w drodze indywidualnych aktów administracyjnych o charakterze konstytutywnym11. 

Innymi słowy, zgodnie z tym aktem, dług podatkowy powstawał w momencie ziszczenia się w 

rzeczywistości prawnych warunków opodatkowania uregulowanych w ustawie podatkowej, nie zaś 

wskutek wydania aktu administracyjnego. Rolą tego aktu miało być jedynie określenie wysokości długu 

podatkowego. W ten sposób miał on być jedynie aktem zapewniającym prawidłowe wykonanie 

zobowiązania podatkowego12. 

Opublikowanie Reichsabgabenordnung, której treść kryła duży ładunek teoretyczny, 

sprowokował doktrynę prawa finansowego do podjęcia szeroko zakrojonej dyskusji naukowej nad 

koncepcją stosunku podatkowoprawnego. W stosunkowo krótkim czasie ukazał się szereg publikacji, w 

których analizowane były poszczególne elementy teorii zobowiązania podatkowego13. W dyskusji nad 

tym zagadnieniem wzięli przede wszystkim udział przedstawiciele nauki niemieckiej: A. Hensel, H. 

Nawiasky, O. Bühler oraz E. Blumenstein. Istotny wkład do rozwoju nauki o stosunku zobowiązania 

podatkowego wnieśli też tacy przedstawiciele włoskiej nauki finansów, jak: B. Grizotti, A.D. Giannini. 

D. Jarach14, A. Amatucci, czy też E. Vanoni. W nieco późniejszym okresie do tej dyskusji włączyła się 

południowoamerykańska nauka prawa finansowego na czele ze wspomnianym już D. Jarachem oraz M. 

Pugliese, a także hiszpańska nauka prawa finansowego reprezentowana w szczególności przez F. Sainza 

de Bujandę oraz J.J. Fereiro Lapatzę.  

Pierwszym zagadnieniem dotyczącym stosunku podatkowoprawnego, któremu nauka prawa 

finansowego poświęciła stosunkowo wiele miejsca, była kwestia charakteru samego zobowiązaniowego 

stosunku prawa podatkowego. Wskazano wyżej, że według F. Myrbacha-Rheinfelda, należy wystrzegać 

się przedstawiania stosunków zobowiązaniowych kreowanych przez prawo podatkowe jako 

rzeczywistych zobowiązań w rozumieniu prawa prywatnego15. Wskazywał on, że ze stosunków 

podatkowoprawnych nie można wyprowadzać innych konsekwencji, niż te, które wiąże z nimi prawo 

finansowe; ani konsekwencji które wynikają z prawa prywatnego, ani też wynikających z innych gałęzi 

                                                             
11 To rozwiązanie normatywne przyjmowało zatem odwrotne rozwiązanie, niż proponował F. Myrbach-Rheinfeld, 

zrywając tym samym z koncepcją władztwa i podporządkowania.  
12 O. Mayer, Le droit administratif allemand, t. II, Paris 1904, s. 201.  
13 Co do listy tych publikacji, por. F. Sainz de Bujanda, Hacienda y Derecho, t. IV, Madrid 1966, s. 6-8. 
14 D. Jarach może być uznany za przedstawiciela południowoamerykańskiej nauki prawa podatkowego, bowiem 

po emigracji do Argentyny tam właśnie stworzył swoje najpoważniejsze dzieła dotyczące stosunku 

podatkowoprawnego. W szczególności powstała tam praca zatytułowana El hecho imponible, w której została 

rozwinięta w sposób twórczy nauka o stosunku podatkowoprawnym.  
15 F. Myrbach-Rheinfeld, Précis de droit financier, op. cit, s. 119. 

http://www.trp.umk.pl/
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praw publicznego. Inny pogląd na tę kwestię zaprezentowali: H. Nawiasky, czy też A.D. Giannini. 

Stanęli oni na stanowisku, że z punktu widzenia formalnego struktura stosunków podatkowych oraz 

stosunków zobowiązaniowych prawa cywilnego jest identyczna.  

Jak stwierdził H. Nawiasky, nie ma innej dziedziny prawa publicznego, która byłaby bardziej 

adekwatna, niż prawo podatkowe, aby wykazać, że prawo publiczne i prawo prywatne są identyczne z 

punktu widzenia stosunków formalnych, zaś różnią się jedynie z punktu widzenia materialnego. Stąd 

też, według niego, błędne jest stanowisko, że państwo jako podmiot tworzący prawo jest usytuowane 

ponad wszystkimi innymi podmiotami tego prawa. Według niego, gdy państwo działa jako podmiot 

prawa, jest ono jednym z wielu podmiotów, który przysługują równe prawa16.  

Analizując stosunek podatkowy, odróżnił on państwo jako wierzyciela od państwa jako 

ustawodawcy, tzn. podmiotu tworzącego porządek prawny. Wskazał on, że w stosunku podatkowym 

państwo występuje w tej pierwszej roli. Stąd też, według niego, z formalnego punktu widzenia, zarówno 

w prawie publicznym jak też w prawie prywatnym prawo do żądania spełnienia świadczenia przez 

dłużnika oraz obowiązek spełnienia tego świadczenia są identyczne17. Również identyczne są 

konsekwencje prawne niewykonania obowiązku świadczenia są identyczne. W obu wypadkach, dla 

uzyskania świadczenia wierzyciel ucieka się do "egzekucji państwowej". Z tego względu, w ramach 

stosunku podatkowego zarówno wierzyciel, jak też dłużnik są formalnie usytuowani identycznie jak w 

zobowiązaniu prawa cywilnego18.  

Państwo występujące jako wierzyciel w stosunku podatkowym nie ma pozycji nadrzędnej 

wobec dłużnika podatkowego. Nie przysługuje mu bowiem w tym stosunku władztwo o charakterze 

autonomicznym. Może ono jedynie żądać spełnienia świadczenia, które zostały mu przyznane przez 

obowiązujący porządek prawny.  

Według Nawiasky'ego, również okoliczność, że kwotę podatku konkretyzują organy 

państwowe, nie może przesądzać o różnicy pomiędzy stosunkiem zobowiązaniowym prawa 

podatkowego i prawa prywatnego. Również wtedy, gdy państwo jest wierzycielem w tym ostatnim 

rodzaju stosunków prawnych, działania zmierzające do uzyskania świadczenia od łużnika są 

podejmowane przez organy podatkowe, zaś w celu doprowadzenia do jego przymusowego spełnienia, 

również sięga się do przymusu państwowego. W konsekwencji, pojęcie "suwerenność podatkowa" nie 

odnosi się do "wierzytelności podatkowej", lecz do "prawa podatkowego"19.  

                                                             
16 H. Nawiasky, Cuestiones fundamentales de derecho tributario, Madrid 1983, s. 29. 
17 Ibidem, s. 53. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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Identyczny pogląd na stosunek podatkowoprawny wyrażał również A.D. Gianini20. Także on 

wskazywał, że z punktu widzenia struktury stosunek ten nie różni się od stosunku zobowiązaniowego 

prawa prywatnego.  

Punktem wyjścia rozważań Gianniniego nad charakterem stosunku podatkowego było również 

rozróżnienie materialnych i proceduralnych stosunków podatkowych. Wskazywał on, że 

materialnoprawny stosunek podatkowy, który ma charakter złożony, powstaje wskutek zajścia 

zdarzenia określonego w hipotezie normy podatkowej. Natomiast rolą organów podatkowych jest 

ustalenie w trakcie postępowania podatkowego, czy faktycznie zaszło owo zdarzenie oraz określenie 

wysokości samej kwoty świadczenia. Zatem treść materialnego stosunku prawnego wynika z przepisów 

materialnego prawa podatkowego, a tym samym nie może być kształtowana przez organy podatkowe. 

To zaś oznacza, że w stosunku materialnoprawnym podatnicy i organy podatkowe mają taką samą 

pozycję21. Wierzyciel i dłużnik podatkowy pozostają zatem ze sobą w takich stosunkach, jak wierzyciel 

i dłużnik w stosunkach zobowiązaniowych prawa prywatnego. W konsekwencji pozwala to na przyjęcie, 

że struktura stosunku podatkowego oraz stosunku zobowiązaniowego prawa cywilnego są takie same22. 

Podobne do przedstawionych wyżej poglądy prezentował również E Blumenstein23.  

Powyższy pogląd na charakter stosunku podatkowego został następnie zaakceptowany przejęty 

przez południowoamerykańską, hiszpańską i portugalską naukę prawa podatkowego. 

Rozstrzygnięcie charakteru stosunku podatkowoprawnego nie stanowiło kresu rozwoju jego 

koncepcji. Wraz z jej pojawieniem się powstały bowiem dwie inne poważne kontrowersje. Pierwsza 

nich, która ujawniła się już w momencie samych narodzin analizowanej teorii, dotyczyła kwestii 

momentu i źródeł powstania długu podatkowego. Jak wskazano wyżej, dla samego F. Myrbacha-

Rheinfelda, twórcy koncepcji zobowiązaniowego stosunku podatkowego, to dług podatkowy 

(Abgabenschuld) jest stosunkiem prawnym, bowiem dopiero z chwilą jego powstania dłużnik mógł 

ponosić odpowiedzialność. Dla innych przedstawicieli nauki prawa podatkowego nie ulegało 

wątpliwości, że sam stosunek podatkowoprawny powstaje z momentem, w którym zajdą okoliczności 

przewidziane w hipotezie normy podatkowej24. Natomiast wątpliwości wywoływała kwestia, wskutek 

jakich zdarzeń powstaje dług podatkowy i obowiązek zapłaty podatku.  

                                                             
20 A. D. Giannini, Il rapporto giuridico d'imposta, Milano 1937, s. 51; tegoż autora, Istituzioni di diritto tributario, 

Milano 1956, s. 76. 
21 Ibidem, s. 51 i nast.  
22 Ibidem, s. 76. 
23 Por. E Blumenstein, Schweizerisches Steuerrecht, t. 1, Tübingen 1926, s. 14 i 24. 
24 A. D. Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino 1956, s. 159; G. Jèze, Le fait générateur de 

l'impôt. Contribution à la théorie de la créance d'impôt , RDP 1937, s. 620. 
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Jak wskazano wyżej, sam F. Myrbach-Rheinfeld stał na stanowisku, że zajście okoliczności 

przewidzianych w ustawie nie prowadzi do powstania długu podatkowego i odpowiadającej mu 

wierzytelności państwa, a jedynie kompetencji po stronie organów administracji do określenia osoby, 

na której ciąży dług oraz kwoty świadczenia podatkowego. Ustalenie tych okoliczności następuje w 

drodze władczej, w drodze wydania nakazu płatniczego25. Jednak dopiero doręczenie tego aktu 

podatnikowi powoduje powstanie długu podatkowego26. 

Inne rozwiązanie, niż proponowała ówczesna nauka, zostało przyjęte w § 81 

Reichsabgabenordnung, zgodnie z którym dług podatkowy powstawał w momencie zrealizowania się 

podatkowego stanu fatycznego27. W świetle tego przepisu, nakaz zapłaty mający formę decyzji 

administracyjnej tracił swój charakter konstytutywny, stając się aktem o charakterze deklaratoryjnym.  

Przyjęte przez ten akt rozwiązanie krytykował H. Nawiasky, który opierał się m.in. na 

wcześniejszych ustaleniach niemieckiej doktryny prawa administracyjnego, a także na poglądach F. 

Myrbacha-Rheinfelda. Według niego burzyło to przyjęty podział na podatki pośrednie, w których 

zobowiązanie powstawało z mocy prawa i podatki bezpośrednie, w których zobowiązanie powstawało 

z mocy konstytutywnego aktu administracyjnego. Stąd też stanął on na stanowisku, że z chwilą zajścia 

zdarzenia określonego w ustawie podatkowej po stronie podatnika powstaje jedynie zobowiązanie 

podatkowe o charakterze ogólnym, tj. zobowiązanie do znoszenia wymiaru podatku dokonywanego 

przez kompetentny organ administracji. Z tym zobowiązaniem było sprzężone prawo do dokonania 

wymiaru podatku. Dopiero akt wymiaru prowadził do powstania zobowiązanie do zapłaty podatku oraz 

odpowiadająca mu roszczenie o zapłatę kwoty podatku28. H. Nawiasky zajmował zatem identyczne 

stanowisko, jak dominująca wówczas doktryna prawa administracyjnego oraz rodzącego się prawa 

podatkowego, która powszechnie przyjmowała, że w podatkach pośrednich decyzja administracyjna ma 

charakter konstytutywny, a co za tym idzie, tylko jej wydanie mogło być przyczyną sprawczą powstania 

zobowiązania podatkowego29.  

Natomiast H. Nawiasky przyjmował, że dla zawiązania się stosunku podatkowoprawnego i 

powstania obowiązku zapłaty podatku w podatkach pośrednich, w których nie było przewidziane 

wydawanie decyzji podatkowych, wystarczy samo zaistnienie zdarzenia określonego w ustawie 

podatkowej.  

                                                             
25 F. Myrbach-Rheinfeld, Précis de droit financier, op. cit, s. 117.  
26 Ibidem, s. 204. 
27 Jak stanowił § 81 Reichsabgabenordnung, "Die Steuerschuld entsteht, sobald der Tatbestand verwirklicht ist 

(...). 
28 H. Nawiasky, Cuestiones fundamentales de derecho tributario, op. cit., s. 21.  
29 Por. np. O. Mayer, Droit administratif allemand, t. II, Paris 1904, s. 201. 
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Podobny pogląd był wyrażany również przez szereg przedstawicieli nauki francuskiej, w 

szczególności zaś przez G. Jèze. Stał on na stanowisku, że każda osoba, która spełniła warunki określone 

w przepisach prawa podatkowego powinna zostać ustanowiona przez organ podatkowy dłużnikiem 

określonej kwoty podatku. Zajście zdarzenia określonego w tych przepisach stanowi zatem warunek 

wykonania przez organ podatkowy przysługującej mu kompetencji do wydania decyzji, mocą której 

dochodzi do powstania zobowiązania podatkowego. Zatem źródłem powstania zobowiązania jest 

jednostronne wyrażenie woli przez organ podatkowy30.  

Podobny pogląd dotyczący powstania zobowiązania podatkowego prezentowali również 

niektórzy przedstawiciele włoskiej nauki prawa podatkowego, w tym m.in. E. Allorio31. 

Jednakże bardzo duża grupa przedstawicieli nauki prawa podatkowego przeciwstawiała się 

temu poglądowi, stojąc na stanowisku, że zobowiązanie podatkowe powstaje z chwilą zajścia zdarzenia 

określonego w normie podatkowej. Natomiast akt administracyjny, w którym ustalana była kwota 

zobowiązania podatkowego miał jedynie charakter deklaratoryjny. Pogląd taki był wyrażany m.in. przez 

A. D. Gianniniego, D. Jaracha, czy też G. Morange'a. Ten ostatni pogląd zyskał poparcie również w 

późniejszej nauce prawa podatkowego, co niewątpliwie wywarło wpływ na późniejsze kodyfikacje 

prawa podatkowego32.  

Niewątpliwie, kwestia momentu i źródeł powstania długu podatkowego były istotne dla 

koncepcji stosunku podatkowoprawnego, zaś dyskusja nad nimi przyczyniła się do jej rozwoju. 

Jednakże najszersza debatę dotyczącą stosunku podatkowoprawnego wywołała kwestia przyczyny jego 

powstawania. Problem ten został niewątpliwie postawiony w związku z tym, iż - jak wskazano wyżej - 

stosunek podatkowoprawny był oparty na stosunku zobowiązania cywilnoprawnego. Skoro zaś w 

prawie cywilnym kwestia przyczyny prawnej zobowiązania stanowi jedno z istotniejszych zagadnień 

związanych z tym stosunkiem prawnym, to jego podniesienie w nauce prawa podatkowego było również 

nieuchronne.  

Pojęcie przyczyny prawnej zobowiązania podatkowego po raz pierwszy pojawiło się w pracach 

B. Grizottiego33. Wskazywał on, że we wszystkich epokach można znaleźć pewne wspólne kryteria 

służące sprawiedliwemu i etycznemu rozłożeniu na obywateli różnych form świadczeń publicznych. 

Według niego, istnieją trzy takie kryteria: 

                                                             
30 G. Jèze, Nature et régime juridique de la créance d'impôt, RSLF 1936, nr 1, s. 195 i nast.  
31 E. Allorio, Diritto procesuale tributario, Milano 1942, s. 85 i nast.  
32 Por. np. § 38 niemieckiego Abgabenordnung z 1976 r., czy też art. 20 hiszpańskiej Ley General Tributaria z 

2003 r.  
33 B. Griziotti, Principi de politica, diritto e scienza delle finanze, Padue 1929, s. 155 i nast.  
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1) ogólne korzyści, które płyną dla jednostki z faktu przynależności do grupy politycznej, ekonomicznej 

lub społecznej, 

2) szczególne korzyści, które uzyskuje jednostka w związku ze świadczeniem przez państwo usług 

publicznych, 

3) indywidualna zdolność każdego członka społeczeństwa do spełniania świadczeń publicznych 

wymaganych od niego w związku z życiem w grupie społecznej34.  

Według niego, jedynie dwa pierwsze czynnik stanowią "przyczyny" uzasadniającą obciążenie jednostki 

świadczeniami publicznymi .  

 Griziotti stał na stanowisku, że używanie pojęcia przyczyna prawna (causa) również w 

odniesieniu do stosunków publicznoprawnych jest w pełni uzasadnione, bowiem również zobowiązania 

publicznoprawne, tak jak wszelkie stosunki wywołujące skutki w sferze majątkowej, by mieć 

uzasadnienie, muszą mieć swój praktyczny cel, który stanowi przyczynę stosunku prawnego. W braku 

takiej przyczyny stosunki te nie mają żadnej legitymacji35.  

 Według niego, w stosunkach podatkowoprawnych ów cel praktyczny, który jest przyczyną 

zobowiązania podatkowego, zasadza się na korzyściach ogólnych lub szczególnych, które uzyskuje 

podatnik wskutek podejmowanych przez państwo działań, lub wskutek przynależności do państwa, 

społeczeństwa, lub gospodarki narodowej, danego państwa36. Właśnie ze względu na możliwość 

uzyskania tych korzyści obywatel decyduje się na to, by stanowić element grupy lub też aspiruje, by do 

niej wejść.  

 B. Griziotti identyfikuje również wskazane wyżej przyczyny opodatkowania z podstawami 

etycznymi systemu podatkowego, uznając, że owe korzyści, które stanowią podstawę prawną stosunku 

podatkowoprawnego stanowią również uzasadnienie etyczne dla ich nałożenia. Owe podstawy 

opodatkowania wyznaczają także granice, w jakich państwo może żądać od obywateli świadczenia 

podatkowego. Granice te, choć są natury etycznej i społecznej, mają też swoje podstawy prawne. Z tej 

przyczyny, podatek powinien być proporcjonalny nie tylko do wielkości środków, którymi dysponuje 

podatnik37, lecz również do korzyści, które czerpie on z przynależności do organizacji politycznej, a 

więc powinien uwzględniać naturę oraz stopień przynależności do tej organizacji38.  

                                                             
34 B. Griziotti, Principi de politica, diritto e scienza delle finanze, op. cit., s. 156. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem.  
37 Tzw. subiektywna zdolność do świadczenia.  
38 Tzw. element obiektywny opodatkowania.  
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 Opierając się na tych ustaleniach Griziotti doszedł do wniosku, że jeśli państwo ustanawia 

podatek, powinno ono uwzględnić również ową przyczynę opodatkowania, uwzględniającą racje 

polityczne, ekonomiczne i społeczne,  które uzasadniają jego nałożenie. Nieuwzględnienie jej i wyjście 

poza granice opodatkowania wyznaczane przez elementy obiektywne opodatkowania, stanowi 

nadużycie przysługującego władztwa oraz granic prawa do nakładania podatków.  

 Jednakże wspomniana causa impositionis nie tylko wyznacza granice prawa państwa do 

nałożenia podatku, lecz również musi służyć ocenie prawa do pobrania podatku w każdym 

indywidualnym stosunku podatkowym. W tej sytuacji, prawo państwa do otrzymania podatku będzie 

wyłączone nawet wtedy, podatnik będzie posiadał zdolność do świadczenia, jednakże nie miał możności 

osiągnięcia czy to ogólnych, czy też szczególnych korzyści płynących z przynależności do państwa. 

Pobrany przez państwo podatek mimo nieuzyskania przez podatnika owych korzyści, byłby arbitralny, 

nielegalny i stanowiłby wymuszenie.  

 B. Griziotti zaczerpnął ideę przyczyny prawnej opodatkowania z prac O. Ranelettiego. Ten 

ostatni stał jednak na stanowisku, że usługi publiczne rozumiane w sposób ogólny są przyczyną 

opodatkowania. Wskazywał on, że z jednej strony zobowiązanie państwa do osiągania celów o 

charakterze ogólnym stanowi podstawę prawną podatków, z drugiej zaś strony spoczywa na nim 

obowiązek przekształcenie dochodów podatkowych w usługi i dobra mające zaspokoić potrzeby 

publiczne, co stanowi ostateczną podstawę prawną zobowiązania obywateli do płacenia podatków. 

Jednakże wyraźnie eksponował, że jego koncepcja odnosi się jedynie do stosunków pomiędzy 

państwem i ogółem społeczeństwa, nie zaś pomiędzy państwem a poszczególnymi jednostkami. W 

odróżnieniu od niego B. Griziotti przyjmował, że może być ona również stosowana do konkretnych 

stosunków podatkowych.  

 Poglądy Griziottiego znalazły niewielu zwolenników. Należał do nich m.in. D. Jarach, który 

jednak akceptował tę teorię w ograniczonym zakresie. Stał on na stanowisku, że przyczyny prawnej 

podatku należy poszukiwać w akcie opodatkowanie, lub też w akcie woli organu podatkowego, który 

po stwierdzeniu zaistnienia podmiotowych i przedmiotowych warunków opodatkowania 

przewidzianych przez prawo, wymierza podatek. W celu wydania tego aktu organ musi poszukiwać, 

jaka była przyczyna, która skłoniła ustawodawcę do związania z określonym zdarzeniem takich lub 

innych skutków prawnych. Według niego, brak takiej zidentyfikowanej przyczyny powoduje, że organ 

nie może wydać decyzji podatkowej skutkującej obciążeniem podatnika podatkiem39. 

                                                             
39 D. Jarach, Principi per l'applicazione delle tasse di registro, Padoue 1937, s. 18-19.  
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 Znacznie więcej było jednak przeciwników, niż zwolenników poglądów Griziottiego dotyczące 

prawnej przyczyny opodatkowania. Poglądy te spotkały się z ostrą krytyką zarówno włoskiej, jak też 

zagranicznej nauki prawa podatkowego. Zarzucano mu, że wprowadzane przez niego na grunt prawa 

podatkowego pojęcie przyczyny prawnej zobowiązania podatkowego jest pozbawione znaczenia 

prawnego. Stosunki podatkowoprawne zawiązują się bowiem w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa, zaś ich przyczyną jest zajście zdarzeń uregulowanych w hipotezach norm podatkowych40. Jest 

to jedyna przyczyna prawnie relewantna dla powstania stosunku podatkowego. Jak wskazał Berliri, 

przyjęcie, iż istnieje związek pomiędzy powstaniem zobowiązania podatkowego, a racjami polityczno-

ekonomicznymi jego ustanowienia, oznacza pomylenie dwóch płaszczyzn: stanowienia i stosowania 

prawa podatkowego. Jego zdaniem B. Griziotti pomylił przyczyny, dla których ustawodawca ustanawia 

podatek tworząc normę podatkową, która łączy powstanie zobowiązania podatkowego z zajściem 

określonych w niej zdarzeń lub sytuacji, i przyczyn, dla których zajście w rzeczywistości zdarzenia 

określonego w normie prowadzi do powstania na jej postawie zobowiązania41.  

 Także L. Trotabas wskazywał, że w koncepcji B. Griziottiego nie została wyróżniona 

płaszczyzna stanowienia i stosowania prawa. Według niego przyczyn nałożenia podatku należy 

poszukiwać wyłącznie w przepisach prawa podatkowego, które regulują zasady powstawania 

zobowiązań podatkowych, oraz wymiaru i poboru podatków42.  

 Z kolei A. D. Giannini stał na stanowisku, że nie można zaakceptować poglądu, iż jest możliwe 

do osiągnięcia bardziej idealnej i doskonałej sprawiedliwości podatkowej poprzez wprowadzenie na 

grunt prawa podatkowego przyczyny prawnej opodatkowania w postaci osiągania ogólnych i 

szczególnych korzyści w związku z uczestniczeniem w grupie społecznej, których miernikiem byłaby 

zdolność do świadczenia podatkowego. Ponadto przeciw tej tezie wysuwał on argument o charakterze 

formalnym, wskazując, że samo pojęcie causa impositionis byłoby mylące, i sprawiałoby wiele 

problemów, gdyż na gruncie prawa cywilnego, z którego zostało przeniesione na grunt podatków, nie 

zostało ono dostatecznie wyjaśnione43.  

 Natomiast Blumenstein stwierdził, że faktycznie sprawiedliwość podatkowa wymaga istnienia 

pewnego rodzaju stosunku pomiędzy świadczeniem podatkowym jednostki a korzyściami płynącymi z 

uczestnictwa we wspólnocie państwowej. Wskazywał on jednak, że nie da się tego stosunku 

                                                             
40 A. D. Giannini, Il rapporto giuridico del imposta, op. cit. s. 4.  
41 A. Berliri, Principii di diritto tributario, t. II, s. 182.  
42 L. Trotabas, L’applicazione della teoria della causa nel diritto finanziario, Riv. dir. fin. sc. d. fin. 1937, t. 1, s. 

47. 
43 A. D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1974, s. 65. 
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zindywidualizować w taki sposób, by stał się punktem wyjścia dla ustalenia wysokości konkretnego 

długu podatkowego44.  

 W końcu, E. Vanoni uznał, że przyczyna prawna opodatkowania ma istotne znaczenie w 

procesie stanowienia prawa podatkowego. Natomiast w konkretnych stosunkach prawnych ma ona 

znaczenie jedynie w wypadku nakładania opłaty publicznej45.  

 Mimo, że wysunięta przez Grizottiego koncepcja prawnej przyczyny opodatkowania nie 

wytrzymała próby czasu i nie przeniknęła do legislacji podatkowej, dyskusja nad nią miała istotne 

znaczenie dla rozwoju samej nauki prawa podatkowego. Ponadto zwróciła uwagę na konieczność 

zajęcia antyformalistycznej postawy wobec prawa podatkowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 E. Blumenstein, La causa nel diritto tributario svizzero, Riv. dir. fin. sc. d. fin, 1939, t 1, s. 371. 
45 E. Vanoni, Natura e interpretazione delle leggi tributarie (w:) Opere giuridiche, Milano 1961, s. 114 i nast.  
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1. SPRAWIEDLIWOŚĆ PODATKOWA I JEJ PODSTAWY  

 

Sprawiedliwość jest pojęciem charakteryzującym się nie tylko daleko idącą wieloznacznością, 

ale i znaczną złożonością. Jego kształt jest zaś zazwyczaj uzależniony od ideologii oraz światopoglądu 

wyznawanego przez autora formułującego określoną koncepcję sprawiedliwości46. Z tego względu, 

analizując ewolucję myśli ekonomicznej i prawniczej  łatwo  zaobserwować przeobrażenia w 

ujmowaniu postulatów sprawiedliwości podatkowej. Dyskusja prowadzona w tym zakresie dotyczyła w 

szczególności zasad nakładania podatków, kształtu systemu podatkowego oraz ustalenia rodzaju 

opodatkowania odpowiadającego ideałom sprawiedliwości podatkowej47. Ostatecznie, doprowadziło to 

do wykształcenia kanonu sprawiedliwości podatkowej opierającego się na dwóch podstawowych 

filarach: postulacie ustawowego kształtowania konstrukcji podatku, jako gwarancji jego stabilności 

zapewniającej bezpieczeństwo prawne podatnika oraz na nakazie równego obciążenia podatkowego 

wszelkich podatników48.       

                                                             
46 Por. W. R. Walz, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung. Grundlinien einer relativ autonomen 

Steuerrechtsdogmatik, Heidelberg, Hamburg 1980, s. 45.  
47 Por. charakterystyka rozwoju teorii podatkowych dokonana przez N. Gajl. N. Gajl, Teorie podatkowe na świecie, 

Warszawa 1992,  s. 11 – 69. Por. także W. R. Walz, op. cit., s. 17 – 100.   
48 F. Schulz, Die Vollverzinsung im bundesdeutschen Steuersystem. Notwendigkeit, Strategien und 

Auslegungsprobleme, Bergisch – Gladbach, Köln 1992, s. 10.  
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Sama dyrektywa nakazująca nakładanie obowiązków podatkowych w drodze ustawy,  nie 

wywołuje już współcześnie kontrowersji. W Polsce, swoistym ukoronowaniem naukowej dyskusji 

prowadzonej w tym zakresie stało się zaś wprowadzenie stosownego wymogu do Konstytucji49. W 

świetle tej regulacji nie budzi też wątpliwości to, jakie elementy konstrukcji podatku winny być 

określone w ustawie podatkowej. Podstawowa rozbieżność regulacji prawnej z zakresu ogólnego prawa 

podatkowego z normami ustawy zasadniczej, istniejąca po wejściu w życie Konstytucji i sygnalizowana 

w nauce prawa podatkowego została natomiast usunięta z treści Ordynacji podatkowej50. W 

konsekwencji zastosowania takich rozwiązań konstytucyjnych, niezgodność regulacji podatkowych z 

wynikającym z ustawy zasadniczej wymogiem ustawowego kształtowania konstrukcji podatku może 

być  rozpoznawana przez Trybunał Konstytucyjny. W przypadku potwierdzenia zarzutu ujęcia w akcie 

prawnym niższego rzędu materii zastrzeżonej dla ustawy podatkowej prowadzi to do wyeliminowania 

z systemu prawnego sprzecznej z Konstytucją regulacji prawnej51.   

O wiele bardziej złożony wydaje się być problem drugiego aspektu zasady sprawiedliwości 

podatkowej, tzn. postulatu równego obciążenia podatkowego. Zasadnicza trudność w tym względzie 

polega na tym, że stosownego unormowania nie sposób wywieść z „podatkowego” art. 217 Konstytucji 

RP. Przepis ten, stanowiąc wymóg ustawowego kształtowania konstrukcji podatku kładzie bowiem 

nacisk na wymagania o charakterze legislacyjno – proceduralnym, towarzyszące uchwalaniu podatków. 

Kwestia materialnych granic ciężaru podatkowego pozostaje natomiast poza jego zakresem i w 

konsekwencji, nie determinuje on pożądanej treści regulacji podatkowej52.  

Również Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzyga w swoim orzecznictwie istoty problemu 

sprawiedliwości podatkowej w jej wymiarze materialnym. Jak można zauważyć,  analizując poglądy 

                                                             
49 Por. art. 217 Konstytucji RP.  
50 Por. art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 169, poz. 1387). Przepis ten nadał nowe brzmienie art. 4 Ordynacji podatkowej, 

usuwając z niego sprzeczności z art. 217 Konstytucji. Na temat zarzutów co do pierwotnej treści art. 4 Ordynacji 

podatkowej por. C. Kosikowski, Konstytucyjność Ordynacji podatkowej, Państwo i Prawo nr 2 z 1998, s. 5 – 6.  
51 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r., sygn. P 7/00, Orzecznictwu Trybunału 

Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, seria A, nr 2 z 2002 r., poz. 13. Przedmiotem tego rozstrzygnięcia był zarzut 

częściowego określenia zakresu podmiotowego podatku akcyzowego w drodze rozporządzenia Ministra 

Finansów. Trybunał Konstytucyjny słusznie stwierdził sprzeczność z Konstytucją przepisu rozporządzenia 

Ministra Finansów rozszerzającego ustawowy krąg podmiotów podatkowych oraz przepisu ustawy 

upoważniającego Ministra Finansów do takiego działania. Wątpliwości budzi natomiast stwierdzenie Trybunału, 

że sprzeczność ta nie upoważnia podatników do uzyskania zwrotu podatku nienależnie uiszczonego na podstawie 

sprzecznych z Konstytucją przepisów. W tym zakresie należy podzielić zastrzeżenia podniesione w zdaniu 

odrębnym do uzasadnienia wyroku przez Sędziego Trybunału Konstytucyjnego T. Dębowską – Romanowską oraz 

wątpliwości sformułowane przez D. Mączyńskiego w glosie do tego orzeczenia, opublikowanej w Przeglądzie 

Orzecznictwa Podatkowego, nr 4 z 2002 r., s. 451.       
52 Por. T. Dębowska – Romanowska, Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji, [w:] Ex iniuria non oritur 

ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, tom IX, Poznań 2003, s. 219.  
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prezentowane przy rozpatrywaniu różnego rodzaju wątpliwości konstytucyjnych dotyczących kwestii z 

zakresu prawa podatkowego, Trybunał Konstytucyjny koncentruje się na kontroli przestrzegania zasad 

przyzwoitej legislacji. W tym zakresie akcentuje on potrzebę zachowania odpowiedniego vacatio legis 

przy wprowadzaniu nowych regulacji podatkowych, a także podkreśla niedopuszczalność 

wprowadzania zmian do prawa podatkowego działających z mocą wsteczną, zwłaszcza gdy 

modyfikacje te przekształcają obowiązujące prawo na niekorzyść podatnika53. Problem kształtowania 

istoty sprawiedliwego podatku i ograniczenia tą drogą wszechwładzy państwa w nakładaniu powinności 

publicznoprawnych schodzi natomiast na plan dalszy. Sprawia to, że w oparciu o analizę orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego formułowany jest nawet pogląd, iż trybunał  ten w swojej praktyce 

orzeczniczej opiera się  na domniemaniu prawidłowości rozstrzygnięć ustawodawcy, honorując 

swobodę państwa w kształtowaniu treści danin publicznych. Istotnym ograniczeniem tej wolności 

miałoby być zaś przestrzeganie zasad i wartości wynikających z Konstytucji, w szczególności reguł 

przyzwoitej legislacji54.  

Jak się wydaje, punktem wyjścia w rozważaniach nad sprawiedliwością podatkową jest kwestia 

kryterium oceny tego zjawiska, a zatem pytanie o przesłankę pozwalającą uznać określoną konstrukcję 

podatku za sprawiedliwą. Współcześnie, trudno sobie wyobrazić, aby postulat sprawiedliwości 

podatkowej uosabiać miały zasady sprawiedliwości formalnej. W tym ujęciu, wyznacznikiem 

sprawiedliwości i - w konsekwencji - równości opodatkowania nie jest bowiem uwzględnianie w 

konstrukcji podatku sytuacji życiowej, w której znajduje się podmiot obowiązany z tytułu podatku. 

Miarą równego opodatkowania jest natomiast stosowanie jednakowych reguł wymiaru podatku w 

odniesieniu do wszelkich, obciążonych nim podatników55. W konsekwencji, równość (sprawiedliwość) 

podatkowa ma jedynie pozorny charakter – wszyscy płacą tyle samo, ale nie dla wszystkich kwota ta 

stanowi identyczne obciążenie. Tak „nominalnie” rozumiana równość, w istocie prowadzi więc do 

nierówności. Dla osoby lepiej sytuowanej, identyczna dla wszystkich kwota podatku stanowi bowiem 

stosunkowo niewielkie ograniczenie prawa własności. Podmiot posiadający mniejszy majątek czy 

                                                             
53 Por. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1994 r., sygn. akt K. 1/94, Orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego, rok 1994, część I, poz. 10.  
54 Por. J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2001, s. 38. 

Por. także Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1995 r., sygn. K. 12/94, Orzecznictwo 

Trybunału Konstytucyjnego w 1995 r., część I, poz. 2. oraz Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 

1999 r., sygn. K. 27/98, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, nr 1 z 1999 r., poz. 1.  
55 Charakterystycznym przykładem podatku spełniającego wymogi sprawiedliwości formalnej jest tzw. pogłówne 

– podatek uiszczany w identycznej wysokości przez wszystkich podatników, niezależnie od ich zdolności 

płatniczej. Na temat istoty sprawiedliwości formalnej por. także K. Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie und 

Praxis. Vom politischen Schlagwort zum Rechtsbegriff und zur praktischen Anwendung, Köln 1981, s. 24 – 27.    
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dochody, uiszczając podatek przekazuje natomiast związkowi publicznemu będącemu wierzycielem 

podatkowym nieproporcjonalnie dużo56.  

Z tych względów, kryterium sprawiedliwości podatkowej jako ograniczenia swobody państwa 

w kształtowaniu konstrukcji podatku należy się doszukiwać uwzględniając sytuację faktyczną, w której 

znajduje się podatnik. W osobliwy sposób problem ten rozwiązywała tzw. teoria ekwiwalencji. 

Miernikiem sprawiedliwego obciążenia podatkowego była bowiem w tym wypadku wielkość korzyści 

jaką uzyskiwał podatnik od podmiotu, na rzecz którego ponosił daninę57. Działo się tak ponieważ 

uznawano, iż niejako „w zamian” za uiszczanie podatku, podmiot na rzecz którego ponoszone jest to 

świadczenie zapewnia podatnikowi nie tylko bezpieczeństwo osobiste, ale i ochronę majątku . Ponieważ 

zaś większej ochrony wymaga bogaty niż biedny, lepiej sytuowany ma bowiem większą substancję 

majątkową, której należy zapewnić bezpieczeństwo, w konsekwencji powinien on być obciążony 

odpowiednio wyższym podatkiem58.  

Teoria ekwiwalencji zasługuje na zainteresowanie jako próba definiowania sprawiedliwości 

podatkowej w oderwaniu od dosłownie rozumianej równości, a z uwzględnieniem zakresu świadczenia 

wzajemnego uzyskiwanego przez podatnika od państwa. W tym ujęciu, poszczególne podmioty 

obowiązane z tytułu podatku są więc względnie równe, chociaż formalnie ciąży na nich zobowiązanie 

podatkowe w różnej wysokości.  Dzieje się tak, gdyż obciążenie podatkowe nakładane na podatnika 

zgodnie z teorią ekwiwalencji pozostaje w proporcji do zakresu świadczenia wzajemnego 

otrzymywanego przez podatnika od państwa59. Dochodzi zatem do swoistej równości w nierówności - 

pomimo nominalnej nierówności wobec prawa podatkowego, opodatkowanie jest sprawiedliwe, gdyż 

jego wysokość zależy od wielkości świadczenia państwa na rzecz podatnika.   

Współcześnie, nie sposób uzasadniać sprawiedliwego obciążenia podatkowego jego 

kształtowaniem w proporcji do zakresu świadczeń uzyskiwanych przez podmiot obowiązany z tytułu 

                                                             
56 W ten sposób uwidacznia się paradoks sprawiedliwości formalnej. Sama idea formalnej równości 

opodatkowania miała służyć likwidacji przywilejów stanowych zapewniających niektórym grupom społecznym 

wolność od podatku, niejako kosztem pozostałych członków danej zbiorowości. Chodziło więc o to, aby 

wszystkich, niezależnie od ich statusu społecznego, na identycznych zasadach obciążać daniną publiczną. Nie 

dostrzeżono jednak, że takie rozumienie równości, abstrahujące od zdolności płatniczej podatnika, w istocie 

powiela nierówność przywilejów stanowych. Podatek pogłówny, obciążający na identycznych zasadach zarówno  

biednych, jak i bogatych nie urzeczywistnia zatem ideału sprawiedliwości podatkowej. Por. W. R. Walz, op. cit., 

s. 44.    
57 A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001, s. 63.  
58 Por. P. Kirchhof, Der verfassungsrechtliche Auftrag zur Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit, 

Steuer und Wirtschaft, nr 4 z 1985 r., s. 320. Por. także H. W. Kruse, Über die Gleichmäβigkeit der Besteuerung, 

Steuer und Wirtschaft, nr 4 z 1990 r., s. 326 - 327.    
59 Z tego względu, idea sprawiedliwości podatkowej oparta na teorii ekwiwalencji określana jest mianem 

sprawiedliwości wymiennej (Tauschgerechtigkeit). Por. W. R. Walz, op. cit., s. 25.   
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podatku od związku publicznego uprawnionego do czerpania dochodów podatkowych. Zasadnicza 

trudność w praktycznym stosowaniu tej teorii polega bowiem na braku obiektywnego miernika korzyści 

dostarczanych podatnikowi przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego60. Konsekwentne 

wdrażanie postulatów ekwiwalentnego obciążenia podatkowego, prowadzi więc w istocie do 

opodatkowania nie tyle sytuacji faktycznych lub prawnych będących przedmiotem opodatkowania, co 

do obciążenia podatkiem samej osoby podatnika - w oparciu o zewnętrzne znamiona jego statusu 

majątkowego61. Podatek przestaje być zatem narzędziem redystrybucji korzyści osiąganych przez 

podatnika. Jego rola ogranicza się natomiast do zapewniania związkowi publicznemu dochodów 

budżetowych, bez względu na rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych będących źródłem 

bogactwa podatnika.  

Takie ujmowanie podstaw sprawiedliwej daniny publicznej jest dopuszczalne w odniesieniu do 

opłat, których cechą jest właśnie odpłatność. Trudno natomiast wyobrazić sobie stosowanie zasady 

ekwiwalencji w odniesieniu do podatków. Skoro bowiem podatek miałby być uiszczany w proporcji do 

uzyskiwanych od państwa korzyści, to konsekwentnie, na pomoc państwa mógłby liczyć tylko ten, kto 

ponosi tę daninę. W lepszej sytuacji byłby przy tym podatnik płacący więcej, niż podmiot obciążony 

niższym zobowiązaniem podatkowym. To z kolei prowadziłoby do swoistej „prywatyzacji” zadań 

państwa, stawiającej pod znakiem zapytania sam sens jego istnienia, jako organizacji zapewniającej 

pomoc i opiekę wszystkim obywatelom. Świadczenia publiczne na rzecz obywatela (podatnika) nie 

mogą być więc relatywizowane w stosunku do zakresu „ofiary” ponoszonej przez podatnika na rzecz 

związku publicznego62. Jeżeli zaś współcześnie w ogóle można mówić o ekwiwalentności podatku, to 

tylko w sensie tzw. ekwiwalentności ogólnej polegającej na tym, że związek publiczny wykorzystuje 

zasoby pieniężne pochodzące z podatków na finansowanie usług o charakterze zbiorowym, których 

beneficjentem jest całe społeczeństwo63. Taki stosunek do zasady ekwiwalencji znalazł swoje 

potwierdzenie również w obowiązującym prawie podatkowym64.  

 

 

 

 

                                                             
60 A. Gomułowicz, op. cit., s. 66.  
61 Por. P. Kirchhof, op. cit., s. 320.  
62 A. Gomułowicz, op. cit., s. 67, por. także I. Mirek, Daniny publiczne w prawie niemieckim, Warszawa 1999, s. 

203.   
63 B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2003, s. 34, por. także W. Flume, Besteuerung und 

Wirtschaftsordnung, [w:] Steuerberater – Jahrbuch 1973/74, Köln 1974, s. 60.  
64 Por. art. 6 Ordynacji podatkowej, wyraźnie artykułujący nieodpłatność jako cechę podatku.   
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2. ZASADA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ JAKO PRZEJAW 
SPRAWIEDLIWOŚCI PODATKOWEJ 

 

2.1. Rozumienie i charakter zasady zdolności płatniczej  

Niemożność wykorzystywania zasady ekwiwalencji jako podstawy kształtowania prawa 

podatkowego w jego obecnym kształcie jest konsekwencją  sygnalizowanej już  ewolucji w postrzeganiu 

zadań państwa oraz celów podatku i prawa podatkowego. Na skutek tych procesów,  podatek przestał 

być wyłącznie narzędziem dostarczania dochodów publicznych. Zyskał on natomiast dodatkowy walor 

- stał się instrumentem oddziaływania państwa na przebieg zjawisk ekonomiczno – gospodarczych, w 

interesie wszystkich obywateli, a nie tylko podmiotów uiszczających podatki. W konsekwencji, 

uiszczając należny podatek, podatnik finansuje nie tyle określone indywidualnie świadczenia państwa 

na swoją rzecz, co zadania tego związku publicznego wykonywane dla dobra całej społeczności – 

zarówno płacących, jak i nie płacących podatków65. Skutkiem takiego pojmowania celów podatku, 

relacja podatnika do wierzyciela podatkowego przestała być stosunkiem wzajemnych świadczeń 

dokonywanych przez obydwa te podmioty. Sprawiedliwość i równość opodatkowania nie może być zaś 

oceniana wg kryterium korzyści uzyskiwanej od państwa przez konkretnego podatnika. Jej miernikiem 

stała się natomiast indywidualna zdolność do ponoszenia ciężaru podatkowego przez podmiot 

obowiązany z tytułu podatku, opierająca się na gospodarczej zdolności płatniczej opodatkowanego66. W 

ten właśnie  sposób podatnik jest chroniony przed nadmiernym obciążeniem podatkowym, nakładanym 

w imię zaspokajania zbiorowych potrzeb całej społeczności.  

Zasada zdolności płatniczej jako podstawowa reguła kształtowania obowiązków podatkowych 

jest konsekwencją odrzucenia zarówno formalnie rozumianej sprawiedliwości podatkowej, jak i teorii 

ekwiwalencji. Jej szczególne znaczenie polega zaś na tym, że w przeciwieństwie do wcześniejszych 

ujęć sprawiedliwości podatkowej artykułuje potrzebę takiego kształtowania konstrukcji podatków, aby 

nie pozostawały one w sprzeczności z przebiegiem zdeterminowanych przez upływ czasu, naturalnych 

procesów gospodarczych będących punktem odniesienia norm prawa podatkowego. Tylko bowiem pod 

tym warunkiem podatnik jest gospodarczo zdolny do poniesienia ciężaru podatkowego, a sam podatek 

nie ogranicza się zaś do pełnienia funkcji fiskalnej, ale staje się także narzędziem redystrybucji 

                                                             
65 Z tego właśnie względu na uznanie zasługuje przekonanie o, co najwyżej, ogólnej ekwiwalentności podatków.  
66 Por. P. Kirchhof, op. cit., s. 320, por. także W. Flume, op. cit., s. 61. Więcej na temat genezy zasady zdolności 

płatniczej, por. D. Pohmer, G. Jurke, Zur Geschichte und Bedeutung des Leistungsfähigkeitsprinzips unter 

besonderer Berücksichtigung der Beiträge im Finanzarchiv und der Entwicklung der deutschen 

Einkommenbesteuerung, [w:] Finanzarchiv, Band 42, Tübingen 1984, s. 445 – 489.       
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gospodarczych korzyści uzyskiwanych przez podmiot obowiązany z tytułu podatku67. Tym samym, 

postulat sprawiedliwego obciążenia podatkowego łączy się z naturalnym wymogiem dostosowania 

konstrukcji podatkowych do treści zdarzeń gospodarczych rozgrywających się w przestrzeni czasu.     

Zasada zdolności płatniczej jako emanacja postulatu sprawiedliwości podatkowej nie budzi 

współcześnie wątpliwości. Jej znaczenie w kształtowaniu systemu podatkowego jest zaś  porównywane 

do roli zasady autonomii woli stron w ustalaniu ram prawnych dokonującego się obrotu towarowego. 

Prowadzi to do wniosku, że wolność osobista oraz opodatkowanie uwzględniające zdolność płatniczą 

podatnika wyznaczają prawne podstawy porządku gospodarczego68. Przedmiotem dyskusji jest 

natomiast pytanie o charakter zasady zdolności płatniczej. Na tym tle można zaobserwować dwa 

przeciwstawne stanowiska. Z jednej strony, istnieje pogląd, że zasada zdolności płatniczej jest tylko 

konkretyzacją zasady sprawiedliwości podatkowej, sama w sobie nie ma natomiast charakteru 

normatywnego i stanowi jedynie postulat naukowy co do kształtu podatków i systemu podatkowego69. 

Jej funkcja sprowadza się przy tym do roli miernika, który może, ale nie musi służyć ustawodawcy do 

ustalenia, czy kształtowana przez niego regulacja prawna nie godzi w zasadę sprawiedliwości i równości 

opodatkowania. Nie jest to jednak jedyny wyznacznik sprawiedliwości podatkowej i dlatego konkuruje 

z innymi kryteriami sprawiedliwego obciążenia podatkowego70. Należą do nich w szczególności 

względy budżetowe, gospodarcze oraz uwarunkowania finansowo – polityczne, które winny  być brane 

pod uwagę przy kształtowaniu konstrukcji poszczególnych podatków i całego systemu podatkowego. O 

tym zaś, czy w konkretnej sytuacji wyznacznikiem sprawiedliwego obciążenia podatkowego jest 

zdolność płatnicza podatnika, decyduje ustawodawca71.        

W opozycji do tego zapatrywania pozostaje przekonanie, iż zasada zdolności płatniczej jest 

fundamentem i treścią materialnie ujmowanej sprawiedliwości i równości opodatkowania72. W tym 

ujęciu, zdolność płatnicza jako zasada  nie ogranicza się do roli naukowego postulatu ale zyskuje 

dodatkową, niezwykle istotną cechę – staje się treścią normy prawnej nakazującej kształtowanie 

                                                             
67 Por. P. Kirchhof, op. cit., s. 320.  
68 W. R. Walz, op. cit., s. 158.  
69 Takie stanowisko prezentuje H. W. Kruse, por. H. W. Kruse, Lehrbuch des Steuerrechts, Band I Allgemeiner 

Teil, München 1991, s. 50 - 51 oraz Über die Gleichmäβigkeit der Besteuerung, Steuer und Wirtschaft, nr 4 z 1990 

r., s. 327.  Podobnie, por. H. W. Arndt, Steuerliche Leistungsfähigkeit und Verfassungsrecht [w:] J. Damrau, A. 

Kraft, W. Fürst (red.) Festschrift für Otto Mühl zum 70. Geburtstag 10 Oktober 1981, Stuttgart 1981, s. 29.  
70 H. W. Kruse, op. cit., s. 327 oraz W. R. Walz, op. cit., s. 161.  
71 H. W. Kruse, op. cit., s. 327.  
72 Por. K. Tipke, Steuerrecht. Ein systematischer Grundriß, Köln 1985, s. 52.  
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wysokości obciążeń podatkowych z uwzględnieniem zdolności podatnika do ich ponoszenia. Ponieważ 

zaś norma ta ma wpływać na kształt ustaw podatkowych, zyskuje przymiot zasady konstytucyjnej73.  

Postrzeganie zasady zdolności płatniczej jedynie jako jednego z mierników sprawiedliwego 

obciążenia podatkowego budzi poważne zastrzeżenia. W tej sytuacji powstaje bowiem fundamentalne 

pytanie o rozumienie zasady sprawiedliwości podatkowej oraz o sens formułowania postulatu 

uwzględniania zdolności płatniczej podatnika przy kształtowaniu konstrukcji podatku. Skoro o tym, co 

jest sprawiedliwe decyduje w istocie ustawodawca, ujmując pojęcie sprawiedliwości podatkowej 

według doraźnych potrzeb państwa, zasada sprawiedliwości podatkowej traci walor pryncypium 

wyznaczającego pożądany kształt konstrukcji podatku. Jak się wydaje, takie rozumienie zasady 

sprawiedliwości podatkowej nie tylko w znacznym stopniu ogranicza sens jej formułowania, ale stanowi 

także nawrót do pozytywistycznego postrzegania prawa podatkowego. To ustawodawca w swojej 

mądrości i doskonałości, z pełną swobodą rozstrzyga bowiem, co jest sprawiedliwe, ważąc przy tym 

zarówno dobro podatnika znajdujące wyraz w zasadzie zdolności płatniczej, jak i dobro publiczne – 

interesy fiskalne związków publicznych będących wierzycielami podatkowymi. Z uwagi zaś na 

wyłącznie naukowy charakter zasady zdolności płatniczej, łatwo poświęcić chronione przez nią interesy 

podmiotu obowiązanego z tytułu podatku w imię względów wyższego rzędu, czyli dobra finansów 

publicznych.  

Z tych powodów, pożądane jest aby zasada zdolności płatniczej jako wyraz sprawiedliwości 

podatkowej była nie tylko postulatem naukowym, ale aby zyskała  również rangę normy prawnej. Tylko 

wtedy podatnik ma bowiem szansę na ochronę przed arbitralnością ustawodawcy kształtującego 

konstrukcje poszczególnych podatków oraz całego systemu podatkowego w oderwaniu od 

zdeterminowanego przez upływ czasu, rzeczywistego przebiegu naturalnych zjawisk gospodarczych. O 

tym, czy potrzeba ta znajduje normatywne potwierdzenie  decyduje jednak kształt ustawy zasadniczej. 

Istotne jest więc to, czy z treści Konstytucji wynika obowiązek uwzględniania zdolności płatniczej 

podatnika przy tworzeniu i stosowaniu ustaw podatkowych. Rozstrzygnięcie sporu o charakter zasady 

zdolności płatniczej sprowadza się zatem do ustalenia, czy ma ona konstytucyjne umocowanie.    

2.2. Konstytucyjne uzasadnienie zasady zdolności płatniczej 

Podstawowa trudność w określaniu charakteru zasady zdolności płatniczej związana jest z tym, 

że ustawa zasadnicza nie statuuje w wyraźny sposób ani samej zasady zdolności płatniczej, ani ogólniej 

– nakazu przestrzegania reguł sprawiedliwości podatkowej przy kształtowaniu konstrukcji tych danin 

                                                             
73 P. Kirchhof, op. cit., s. 323, por. także D. Birk, Zum Stand der Theoriediskussion in der 

Steuerrechtswissenschaft, Steuer und Wirtschaft, nr 4 z 1983 r., s. 293.    
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publicznych74. W Konstytucji RP nadano natomiast rangę normy prawnej zasadzie sprawiedliwości 

społecznej75. Z tych powodów, rozważań nad normatywnym charakterem zasady zdolności płatniczej 

nie sposób oprzeć na konkretnym przepisie konstytucyjnym. Analiza przedstawionej kwestii może być 

natomiast dokonana wyłącznie w oparciu o całokształt regulacji konstytucyjnej. Należy zatem zbadać, 

czy możliwe jest wyprowadzenie z Konstytucji ujmowanej jako całość, nakazu sprawiedliwego 

obciążenia podatkowego, uwzględniającego zdolność płatniczą podatników.    

Konstytucyjna regulacja materialnie ujmowanej sprawiedliwości podatkowej opiera się na 

trzech normatywnych podstawach. Wyznaczają je art. 2, 32 ust. 1 oraz 84 ustawy zasadniczej kreujące, 

wspomnianą już, zasadę sprawiedliwości społecznej, a także zasady równości wobec prawa oraz 

powszechności opodatkowania. Punktem wyjścia w rozważaniach nad normatywnym ujęciem 

sprawiedliwości w odniesieniu do zjawisk podatkowych jest zasada sprawiedliwości społecznej. 

Postulat sprawiedliwości podatkowej jako wyznacznik kształtu konstrukcji poszczególnych podatków 

oraz całego systemu podatkowego jest bowiem przejawem i konsekwencją nakazu urzeczywistniania 

sprawiedliwości społecznej76. Tak uzasadniana sprawiedliwość podatkowa doznaje zaś wzmocnienia 

przez zasadę równości wobec prawa oraz znajduje swoją egzemplifikację w treści zasady 

powszechności opodatkowania77. Także w ujęciu konstytucyjnym, sprawiedliwość podatkowa 

postrzegana jest więc przez wzgląd na wymóg zachowania równości wobec prawa. To z kolei, implikuje 

pytanie o rozumienie nakazu równego traktowania w odniesieniu do uprawnień i obowiązków 

podatkowych.  

Jak wynika z analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, nie jest on rozumiany jako 

wymóg dosłownej równości. Możliwe jest zatem różnicowanie obciążenia podatkowego, w 

szczególności w zależności od tego, kto jest podatnikiem, albo ze względu na to, jaka sytuacja faktyczna 

lub prawna jest przedmiotem opodatkowania. Istotne jest natomiast, aby kryterium tego różnicowania 

nie było dowolne, ale aby jego wybór był uzasadniony racjonalnie. W ocenie Trybunału 

Konstytucyjnego, przesłanką równości wobec prawa jest bowiem spełnienie wymogu równego, 

ocenianego według jednakowej miary, traktowania wszystkich podmiotów charakteryzujących się w 

                                                             
74 Por. A. Gomułowicz, op. cit., s. 72. Dla porównania, zasada zdolności płatniczej jako fundament sprawiedliwego 

opodatkowania została natomiast wyraźnie wyartykułowana w Konstytucjach Włoch oraz Hiszpanii. Por. G. 

Casado Ollero, El principio de capacidad y el control constitucional de la imposicion indirecta, Madrid 1981, s. 

567 in.   
75 Art. 2 Konstytucji RP.  
76 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r., sygn. K. 18/98, Orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, nr 5 z 1999 r., poz. 95.   
77 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r., sygn. akt K 41/02, Orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, seria A, nr 6 z 2002 r., poz. 83.  
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równym stopniu daną cechą istotną78. Jak to obrazowo określił Trybunał Konstytucyjny, zasada 

sprawiedliwości wymaga aby „równych traktować równo”79. Takie ujęcie sprawiedliwości, samo w 

sobie nie przesądza jednak o kryterium oceny pozwalającym ustalić, czy w konkretnym wypadku, w 

odniesieniu do określonej regulacji podatkowej wymóg równości wobec prawa rzeczywiście został 

spełniony. Istotne jest zatem wskazanie cechy decydującej o sprawiedliwości i równości 

opodatkowania.  

Jak się wydaje, również na gruncie konstytucyjnym, właściwości tej można się doszukiwać w 

regulacjach zawierających gwarancje swobód ekonomicznych. Należą do nich w szczególności normy 

konstytucyjne zapewniające ochronę prawa własności oraz artykułujące wolność działalności 

gospodarczej80. Podatek będąc narzędziem partycypacji w korzyściach majątkowych uzyskiwanych 

przez jego podmiot nie może bowiem prowadzić do pozbawiania podatnika jego własności. W 

konsekwencji, wyznacznikiem sprawiedliwości podatkowej staje się ekonomiczna zdolność podatnika 

do spełnienia świadczenia podatkowego. Kompleksowe ujęcie norm konstytucyjnych odnoszących się 

zarówno do wolności oraz praw ekonomicznych, jak i do zasad sprawiedliwości, a także ich zestawienie 

z normami dotyczącymi obowiązków podatkowych umożliwia więc nadanie zasadzie zdolności 

płatniczej charakteru normatywnego, poprzez jej wywiedzenie z treści ustawy zasadniczej81. 

Rozumowanie takie zdaje się także podzielać Trybunał Konstytucyjny82.  

Skoro zasada zdolności płatniczej ma uzasadnienie konstytucyjne, trudno traktować ją jedynie 

jako jedno z możliwych ujęć sprawiedliwości podatkowej, będące wyłącznie naukowym postulatem co 

do kształtu konstrukcji poszczególnych podatków oraz całego systemu podatkowego. W konsekwencji, 

nie sposób także przyznawać ustawodawcy całkowitej swobody w determinowaniu treści 

                                                             
78 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r., sygn. K. 5/00, Orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego.  Zbiór Urzędowy, nr 1 z 2001 r., poz. 2.  
79 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r., sygn. K. 18/98, Orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, nr 5 z 1999 r., poz. 95.  
80 Por. art. 20 – 22 Konstytucji RP.   
81 Por. T. Dębowska – Romanowska, op. cit., s. 217 oraz A. Gomułowicz, op. cit., s. 72. Podobny pogląd 

reprezentuje również R. Mastalski, wywodząc zasadę zdolności do świadczenia podatkowego (zdolności 

podatkowej) z konstytucyjnej zasady całkowitej ochrony własności osobistej, por. R. Mastalski, Orzecznictwo 

podatkowe Trybunału Konstytucyjnego a polski system podatkowy, Państwo i Prawo, nr 4 z 1993 r., s. 6.   
82 Por. powoływany już wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r., sygn. K.18/98, oraz wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r., sygn. akt P 7/00, w którym stwierdzono, że przedmiotem 

opodatkowania mogą być wyłącznie zdarzenia wskazujące generalnie i abstrakcyjnie, iż podatnikowi można 

przypisać zdolność do poniesienia podatku. Dopuszczalne jest zatem nakładanie podatku wyłącznie na podmiot 

zdolny do udźwignięcia ciężaru podatkowego. Z kolei, w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. K. 26/97, 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, nr 5 – 6 z 1997 r., poz. 64, Trybunał Konstytucyjny 

uznając swobodę ustawodawcy w zakresie powiększania obciążeń podatkowych obywateli wyznaczył jednak 

granicę tej wolności. Zakres obciążeń podatkowych nie może być bowiem na tyle szeroki, że podatek staje się 

instrumentem konfiskaty mienia.         
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poszczególnych podatków – w oparciu o zasadę zdolności płatniczej lub na podstawie innych, znanych 

sobie wyznaczników sprawiedliwości podatkowej  

Zasada zdolności płatniczej obliguje ustawodawcę do takiego kształtowania systemu 

podatkowego, aby podatnicy mieli obiektywną zdolność poniesienia ciężaru podatkowego. Jak każda 

zasada konstytucyjna, nie ma ona oczywiście charakteru absolutnego i ocena jej urzeczywistnienia 

powinna być dokonywana z uwzględnieniem pozostałych norm konstytucyjnych, zarówno wprost 

kształtowanych w ustawie zasadniczej, jak i wyinterpretowywanych z jej treści. Okoliczność tę należy 

w szczególny sposób podkreślić w kontekście konstytucyjnej ochrony stanu finansów publicznych, 

wywodzonej z całokształtu regulacji konstytucyjnych zawartych w rozdziale X Konstytucji RP.  

Równowaga budżetowa i stan finansów publicznych są dobrami chronionymi w ustawie 

zasadniczej, co oznacza że nadając treść regulacji podatkowej należy brać pod uwagę również jej skutki 

budżetowe. W ten sposób, zdolność płatnicza podatnika jako prawnie chroniona wartość doznaje 

swoistego ograniczenia w imię wspólnego interesu całej społeczności tworzącej dany związek 

publiczny. Trudno natomiast zaaprobować jej całkowite odrzucenie w imię dobra wspólnego i 

uwzględnianie przy kształtowaniu regulacji podatkowej wyłącznie interesów finansowych państwa lub 

gminy. Jak się wydaje, takie rozumowanie prowadzi do zanegowania zasady sprawiedliwości 

podatkowej jako takiej.  Z tego powodu, nie sposób zgodzić się z poglądem, że zdolność płatnicza jest 

tylko jednym z możliwych kryteriów sprawiedliwego obciążenia podatkowego, którego stosowanie 

może zostać „wyłączone” ze względów budżetowych83. Interes finansowy podmiotu uprawnionego z 

tytułu podatku nie jest zaś alternatywą dla zasady zdolności płatniczej jako emanacji sprawiedliwości 

podatkowej. Stanowi on natomiast drugi, obok wymogu sprawiedliwego obciążenia podatkowego, 

rozumianego jako konieczność uwzględniania zdolności płatniczej podatnika, czynnik wpływający na 

kształt regulacji podatkowej. Z tego względu, powinien on być brany pod uwagę przy kształtowaniu 

konstrukcji podatku, ale nie może być traktowany jako okoliczność wykluczająca stosowanie zasady 

zdolności płatniczej84. 

 

 

 

                                                             
83 Por. powołane wcześniej poglądy H. W. Kruse oraz H. W. Arndta.  
84 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r., sygn. K. 47/01, Orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego.  Zbiór Urzędowy, seria A, nr 1 z 2002 r., poz. 6.     
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3. ZDOLNOŚĆ PŁATNICZA A  UPŁYW CZASU  

 

3.1. Konsekwencje współczesnego rozumienia sprawiedliwego opodatkowania 

Uznanie zasady zdolności płatniczej za fundament sprawiedliwego obciążenia podatkowego 

pociąga za sobą niezwykle istotne następstwa. Dotyczą one przede wszystkim kształtowania konstrukcji 

podatkowego stanu faktycznego, a w konsekwencji – obowiązku i zobowiązania podatkowego z 

uwzględnieniem chronologii rzeczywistych zjawisk gospodarczych. Oznacza to w szczególności, że 

powstanie skonkretyzowanej powinności podatkowej nie powinno czasowo poprzedzać rzeczywistego 

zjawiska gospodarczego będącego źródłem zapłaty podatku.  Najlepszym środkiem dla realizacji tego 

celu wydaje się być zaś uwzględnianie faktycznego przebiegu zjawisk ekonomicznych przy 

determinowaniu  przedmiotu opodatkowania85. Zagadnienie to rozciąga się także na kwestię terminu 

płatności podatku, który jest elementem podatkowego stanu faktycznego86. Jak się wydaje, nie powinien 

on być wcześniejszy niż moment rzeczywistego uzyskania korzyści majątkowej podlegającej 

opodatkowaniu. Tylko pod tymi warunkami uprawniony związek publiczny, poprzez instytucję 

podatku, w sposób neutralny partycypuje w cudzych korzyściach majątkowych. Podatnik nie dokonuje 

bowiem swoistego „kredytowania” państwa lub gminy, uiszczając należność podatkową jeszcze przed 

uzyskaniem obiektywnej zdolności płatniczej.                

Oddzielną kwestią staje się problem utrzymania w czasie zdolności płatniczej podatnika. 

Sprawiedliwy podatek nawiązuje do obiektywnej, a nie indywidualnej zdolności płatniczej podmiotu 

zobowiązanego. Ustawowo określony termin jego zapłaty powinien zatem przypadać na czas, gdy 

przeciętny podatnik, obiektywnie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi wywiązać się z 

zobowiązania podatkowego. To na dłużniku podatkowym ciąży zaś obowiązek utrzymania własnej, 

subiektywnej zdolności płatniczej od momentu powstania zobowiązania podatkowego, do daty zapłaty 

podatku87. Wydatkowanie podlegającego opodatkowaniu przysporzenia jeszcze przed nadejściem 

terminu zapłaty podatku następuje więc na ryzyko podmiotu obowiązanego z tytułu podatku.  

Nie zmienia to jednak faktu, że pewne obowiązki związane z minimalizacją tego 

niebezpieczeństwa ciążą również na ustawodawcy. Podatnik jest bowiem w stanie utrzymywać własną 

                                                             
85 Por. H. M. Burkhardt, Die Zulässigkeit von Gesetzen mit rückwirkender Kraft nach italienischem Recht, 

Heidelberg 1964, s. 107.  
86 Por. A. Kostecki, Elementy konstrukcji instytucji podatku, [w:] System instytucji prawno – finansowych PRL, 

tom III Instytucje budżetowe, Ossolineum 1985, s. 155 – 156.    
87 J. Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, Köln 2002, s. 177.  
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zdolność płatniczą do nadejścia terminu wykonania zobowiązania podatkowego, pod warunkiem, iż w 

momencie wydatkowania środków ma świadomość wysokości ciążącej na nim należności podatkowej.  

Oznacza to, że wymiar podatku nie powinien następować w odległym czasie w stosunku do 

momentu realizacji podatkowego stanu faktycznego. Im dłuższy jest bowiem ten okres, tym dłużej 

podatnik pozostaje w niepewności co do możliwości dysponowania swoimi środkami finansowymi88. Z 

tego względu, ideał sprawiedliwego opodatkowania, uwzględniającego zdolność płatniczą podatnika 

doznaje spełnienia dzięki periodycznemu, następującemu w określonych, stałych przedziałach czasu, 

wymiarowi podatku89.       

Zasadę tę należy również odnieść do decyzji określających wysokość zobowiązania 

podatkowego, mocą których następuje usunięcie domniemania prawdziwości zobowiązań 

wykazywanych w składanych deklaracjach podatkowych. Jak trafnie stwierdza P. Kirchhof, podatnik 

dysponując zdolnością płatniczą w momencie powstania zobowiązania podatkowego nie może być 

zobowiązany do utrzymywania jej dla celów podatkowych jeszcze przez wiele lat w przyszłości90. W 

tym kontekście, istotne wydaje się nie tylko odpowiednie kształtowanie problematyki przedawnienia 

zobowiązania podatkowego ale i tworzenie instytucji umożliwiających podatnikowi ochronę jego 

zdolności płatniczej w czasie. Tak bowiem, jak ustawa z czasem odrywa się od założeń i intencji 

przyjmowanych przez jej twórców i żyje własnym „życiem”91, tak zobowiązanie podatkowe z upływem 

miesięcy i lat nie abstrahuje od realiów, w których powstało.  

Określenie wysokości zobowiązania podatkowego po długim czasie powoduje  zaburzenie 

przebiegu naturalnych procesów gospodarczych, w efektach których, dzięki instytucji podatku, 

partycypuje uprawniony związek publiczny. Dzieje się tak, ponieważ jego treść nawiązuje do zjawisk, 

które miały miejsce w dalszej lub bliższej przeszłości.  Zobowiązanie podatkowe określone w 

deklaratoryjnej decyzji podatkowej podlega zaś zaspokojeniu z dochodów lub majątku podatnika 

istniejącego w chwili zapłaty należności podatkowej. Tym samym następuje przerwanie „czasowej 

więzi” pomiędzy powstaniem zobowiązania podatkowego, a momentem zapłaty podatku.  

Dodatkowa trudność wiąże się ze swoistą kumulacją zobowiązań podatkowych, następującą w 

przestrzeni czasu. Na skutek doręczenia podatnikowi decyzji podatkowej dotyczącej przeszłości, z jego 

aktualnych zasobów finansowych zaspokajane jest bowiem zarówno zaległe, jak i bieżące zobowiązanie 

                                                             
88 Por. J. Hey, op. cit., s. 177 (przypis nr 383).  
89 P. Kirchhof, op. cit., s. 322.  
90 P. Kirchhof, op. cit., s. 322.  
91 J. Costede, Zur dogmatischen Leistungsfähigkeit des Leistungsfähigkeitsprinzips, [w:] Herausforderungen- 

Steuerberatung in Spannungsfeld der Teilrechtsordnungen. Festgabe für Günther Felix zum 60. Geburtstag, Köln 

1989, s. 18.  
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podatkowe. Okoliczność ta ma szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, gdy z czasem nastąpiło także 

zmniejszenie zdolności płatniczej podatnika. Wszystko to sprawia, że możliwość wydawania 

określających decyzji podatkowych na długo po powstaniu zobowiązania podatkowego postrzegana jest 

niekiedy jako naruszenie zasady zdolności płatniczej podatnika92. Z pewnością zaś takie odrywanie, w 

kontekście czasowym,  zobowiązania podatkowego od rzeczywistości, w której powstało jest sprzeczne 

z naukowymi postulatami dogodności i pewności opodatkowania. Sprawiedliwy podatek 

uwzględniający zdolność płatniczą podatnika w aspekcie czasowym - w odniesieniu do momentu 

powstania zobowiązania podatkowego oraz w konstrukcji terminu jego zapłaty  jest bowiem dogodną 

daniną publiczną. Ze względu natomiast na niemożność nieograniczonego czasowo wymiaru, zyskuje 

on dla podmiotu obowiązanego walor pewności. 

3.2. Krytyczna analiza wybranych rozwiązań prawnych 

Już pobieżna analiza przepisów prawa podatkowego pozwala zauważyć, że ustawodawca 

niejednokrotnie odstępuje w nich od kształtowania obciążenia podatkowego w nawiązaniu do zdolności 

płatniczej podatnika. Treść konstrukcji podatkowych jest natomiast determinowana przez potrzebę 

zapewnienia równowagi budżetowej i – związany z tym – interes finansów publicznych. Przykładem 

takiego rozwiązania prawnego jest chociażby konstrukcja przychodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych93. Zgodnie z art. 14 ust. 1 

tej ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie 

zostały faktycznie otrzymane. W konsekwencji, po pomniejszeniu w ten sposób rozumianego przychodu 

o koszty jego uzyskania przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy od świadczenia 

pieniężnego, którego w rzeczywistości nie uzyskał. Sensu tego rozwiązania nie sposób tłumaczyć 

inaczej, niż koniecznością ochrony interesu fiskalnego wierzyciela podatkowego, który nie może być 

zagrożony tzw. „zatorami płatniczymi” występującymi w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami94.        

Innych, jaskrawych wręcz przykładów preferowania przez ustawodawcę interesów wierzyciela 

podatkowego kosztem zdolności płatniczej podatnika dostarczają rozwiązania normatywne zawarte w 

Ordynacji podatkowej95, dotyczące instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jak wiadomo, 

skutkiem upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest wygaśnięcie 

                                                             
92 J. Hey, op. cit., s. 178.  
93 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 – ze zm.).  
94 Dopiero po uprawdopodobnieniu przez podatnika nieściągalności wierzytelności uprzednio zakwalifikowanych 

jako przychody należne, tego rodzaju kwoty mogą być zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów i w ten 

sposób „odzyskane” przez dłużnika podatkowego – por. art. 23 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych.   
95 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 – ze zm.).  
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skonkretyzowanej powinności podatkowej ciążącej na podatniku96. Zaskakujące jest natomiast to, jak 

gorliwie ustawodawca, kształtując Ordynację podatkową stara się chronić wierzyciela podatkowego 

przed tym efektem doprowadzając tym samym instytucje przedawnienia zobowiązania podatkowego do 

fikcji.  

Zgodnie z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany 

wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Wierzyciel 

podatkowy z łatwością może więc doprowadzić do tego, że zobowiązanie podatkowe nigdy nie 

wygaśnie na skutek upływu czasu – wystarczy każdorazowo przed upływem pięcioletniego terminu 

przedawnienia podjąć środek egzekucyjny, zawiadamiając o tym podatnika.      

Z kolei, zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest m.in. 

konsekwencją wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, 

jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego 

zobowiązania97. Takie brzmienie przepisu zachęca wręcz organy podatkowe do tego, aby w sytuacji gdy 

w trakcie prowadzonego postępowania termin przedawnienia zobowiązania podatkowego 

„niebezpiecznie” zbliża się do końca wszczynać postępowanie w sprawie karnej skarbowej. Ponieważ 

zawieszenie biegu terminu przedawnienia powoduje wszczęcie postępowania w sprawie, a nie 

przeciwko osobie, podatnik będący stroną postępowania podatkowego nawet nie wie o tym, że 

postępowanie karne zostało wszczęte, a przedawnienie zobowiązania podatkowego nie biegnie.  

Trudno powiedzieć, w jaki sposób przedstawione, wybrane rozwiązania normatywne – 

zwłaszcza te dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego - w przekonaniu ustawodawcy 

mieszczą się w kanonie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości 

podatkowej i jej emanacji w postaci zasady zdolności płatniczej. Niewątpliwie, ustawodawca może nie 

honorować dorobku nauki prawa konstytucyjnego i podatkowego wyznaczającej współczesny sposób 

rozumienia sprawiedliwego opodatkowania. Zastanawiające jest jednak to, że preferując konieczność 

zapewnienia równowagi budżetowej państwa oraz chroniąc interes finansów publicznych ustawodawca 

poświęca inną konstytucyjną, a nie „doktrynalną” wartość – sprawiedliwe, tzn. równe opodatkowanie, 

którego miernikiem jest obciążenie podatkowe dostosowane do zdolności płatniczej podatnika. Nie 

napawa to optymizmem, jeżeli chodzi o zasady kształtowania prawa podatkowego i rzeczywiste 

motywy działania ustawodawcy, który nadaje rozwiązaniom prawnym taką, a nie inną treść.

                                                             
96 Por. art. 70 § 1 w zw. z art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji  podatkowej.  
97 Art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej.  

http://www.trp.umk.pl/


 

 

 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

I S T O T A  H A R M O N I Z A C J I  P O D A T K O W E J   

ANNA JELEŃSKA  

 

Problematyka harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej doczekała się bogatej 

literatury, lecz w niewielkim tylko stopniu uściśleń pojęciowych. W wielu publikacjach używane 

jest pojęcie „harmonizacja podatkowa” bądź „harmonizacja podatków” (ang. tax harmonization), 

często bez wyjaśnienia znaczenia tych terminów. Stąd niniejszy artykuł jest poświęcony przede 

wszystkim zdefiniowaniu i usystematyzowaniu zagadnień związanych z harmonizacją podatkową 

w ogóle i harmonizacją podatkową w Unii Europejskiej oraz przedstawieniu własnego stanowiska 

autorki w tych kwestiach.  

Ciągle bowiem nie wypracowano jednej definicji, z którą zgadzaliby się wszyscy przedstawiciele 

nauki prawa podatkowego98. Można zatem uznać, że skoro każdy autor w inny sposób pojmuje zwrot 

„harmonizacja podatków”, to każdy w istocie pisze o czymś innym. W takich warunkach trudno więc 

zapewniać postęp w rozwoju nauki, w szczególności nauki unijnego prawa podatkowego. Istotne zatem 

dla właściwego rozumienia przedmiotu jest, aby przy lekturze każdego z artykułów czy książek z 

dziedziny międzynarodowego lub europejskiego prawa podatkowego uwzględniać przyjęty przez autora 

sposób rozumienia wspomnianego pojęcia. 

Na początku określić należy znaczenie samego zwrotu „ h a r m o n i z a c j a ”  w sensie ogólnym. 

Pojęcie to wywodzi się z greckiego „harmonia” to znaczy zgodność. W dziedzinie muzyki pojęcie 

„harmonizacji” definiuje się jako technikę tworzenia współbrzmień akordowych towarzyszących jakiejś 

melodii99. Z kolei przymiotnik „ h a r m o n i j n y ”  oznacza estetyczny, o pięknych kształtach, 

proporcjach; przyjemnie brzmiący, zgodny, zharmonizowany. Etymologicznie słowa te wywodzą się 

więc z greckich pojęć „harmonia”, oznaczającego spojenie, łącze, związek, zgodę, oraz „harmós”, czyli 

spojenie, przegub100. W „Słowniku wyrazów obcych” wydawnictwa Greg pojęcie „harmonia” opisane 

jest m.in. jako zgodność, dopełnianie się elementów, ład, właściwy dobór, porządek, zgodne współżycie, 

                                                             
98 Np. A. Lichorowicz (w:  Ocena stopnia harmonizacji polskiego prawa rolnego z prawem Unii Europejskiej  – 

Ekspertyza nr 139, Biuro Studiów i Ekspertyz, 1998 r., http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/e-139.htm) zwraca uwagę, 

że problematyka harmonizacji prawa polskiego z prawem UE doczekała się bogatej literatury, ale w niewielkim 

tylko stopniu uściśleń pojęciowych. 
99 Zob. J. Habela,  Słowniczek Muzyczny , PWM, Warszawa 1977 r.,  s. 113. 
100 Zob. W. Kopaliński,  Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych , http://www.slownik-online.pl. 
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przyjazne stosunki (łac. z gr. harmonia)101. Według słownika PWN termin „harmonizacja” oznacza 

z e s t r o j e n i e  p o s z c z e g ó l n y c h  e l e m e n t ó w  w  h a r m o n i j n ą  c a ł o ś ć  bądź technikę 

tworzenia współbrzmień akordowych towarzyszących jakiejś melodii102. Natomiast „harmonizować” to 

dobrze pasować do czegoś lub mieć odpowiednie proporcje z czymś lub ł ą c z y ć  e l e m e n t y  w  

e s t e t y c z n ą  l u b  f u n k c j o n a l n ą  c a ł o ś ć ,  albo też dopełniać melodię akordami dobranymi 

zgodnie z prawami harmonii103. W „Słowniku wyrazów obcych” pod red. I. Kamińskiej-Szmaj terminy 

te są definiowane w następujący sposób104: 

harmonia 

(gr. harmonía ‘zgodność (dźwięków), współbrzmienie’) 1. ład, porządek, równowaga, całkowita 

zgoda; wzajemne uzupełnianie się wszystkich elementów. 2. filoz. koncepcja idealnego porządku świata 

lub wszechświata oparta na elementach różnych dla różnych systemów filoz., np. w platonizmie h. 

wynika z faktu stworzenia świata na wzór idei, o najdoskonalszym kształcie kuli; u stoików - jest 

wynikiem tego, że jest on rozumny, wieczny i nieskończony. 2. szt. w plastyce – połączenie elementów 

podobnych, odpowiednio stonowanych, współmiernych. 3. muz. nauka o budowie, łączeniu 

i następstwie dźwięków oraz akordów; także zgodne współbrzmienie dźwięków. (…) 

harmonizacja 

(fr. harmoniser ‘zestrajać’, z gr. harmonía ‘zgodność (dźwięków)’) 1. szt. ułożenie czegoś 

w pełną harmonii, dobrze dopasowaną całość. 2. praw. h. prawa – proces usuwania wewnętrznych 

różnic w przepisach prawnych i administracyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 

usuwanie różnic w prawie kandydatów, którzy zamierzają wstąpić do wspólnoty, a wspólnym prawem 

państw członkowskich.” 

Zdaniem B. Brzezińskiego, harmonizować można jedynie poszczególne elementy w ramach 

jednej struktury, nie można natomiast „harmonizować” np. prawa krajowego z prawem 

wspólnotowym105 (teraz należy raczej powiedzieć „prawem unijnym”). Pojmuje on bowiem 

harmonizację jako stan faktyczny w relacjach poziomych – brak bodźców podatkowych dla podmiotów 

gospodarczych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych (np. dla inwestorów przy wyborze 

lokalizacji inwestycji w tym czy innym kraju)106. Także P. Gołasa proponuje odróżnienie pojęcia 

                                                             
101 Zob. A. Popławska, E. Paprocka, M. Burzyński  Słownik wyrazów obcych , Kraków 2010 r.,  s. 143. 
102 Zob. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl 
103 Ibidem. 
104 Zob.  Słownik wyrazów obcych, praca zbiorowa, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2001 r. 
105 Zob. B. Brzeziński (w:) B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski  Harmonizacja prawa podatkowego Unii 

Europejskiej i Polski , PWE, Warszawa 1998 r.,  s. 21–25. Ten pogląd oczywiście da się uzasadnić. 
106 Ibidem. 

http://www.trp.umk.pl/
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„harmonizacji” i „ujednolicenia” prawa107. Przy tym przez dostosowanie prawa rozumie on (za M. 

Kenig-Witkowską108) zespół czynności faktycznych i prawnych, podjętych przez państwa 

zainteresowane członkostwem w UE, w celu przygotowania porządków prawnych tych państw do 

funkcjonowania w ramach systemu prawnego Unii Europejskiej. Państwa te nie mogą negocjować 

zakresu dostosowania własnych systemów prawnych, a jedynie terminy dokonania określonych działań. 

Jak wskazano wyżej, ani termin „harmonizacja”, ani „ujednolicenie” prawa nie ma definicji legalnej, 

tzn. nie jest określony w żadnym z traktatów założycielskich lub innych dokumentach wspólnotowych 

(unijnych). Dlatego często używane są one zamiennie, chociażby w art. 113 TfUE109 (dawnym artykule 

93 TWE110) i art. 115 TfUE (wcześniej art. 94 TWE). W polskim oficjalnym tłumaczeniu tego aktu 

funkcjonuje sformułowanie „zbliżenie prawa”111. 

Należy jednak uznać, że przedstawione wyżej stanowiska świadczą o myleniu istoty harmonizacji 

podatkowej z jej celem czy kontekstem, w jakim pojęcie to bywa używane (przede wszystkim w 

kontekście celów i założeń Unii Europejskiej). Natomiast prawo unijne jest również elementem 

większej struktury – porządku prawnego całej UE, obejmującego zarówno prawo unijne (pierwotne i 

wtórne), jak i ustawodawstwa krajowe poszczególnych państw. Prawo unijne jest też elementem 

międzynarodowego, światowego porządku prawnego. Ponadto w pewnym zakresie prawo unijne może 

być stosowane czy nawet mieć bezpośredni skutek w wewnętrznych porządkach prawnych państw 

członkowskich112.  

Innego zdania niż B. Brzeziński jest wielu autorów, którzy używają pojęcia „harmonizacja” dla 

określenia procesu czy stanu dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego113. Mając powyższe na 

                                                             
107 Zob. P. Gołasa,  Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od wartości 

dodanej, (w:)  Polityki europejskie, finanse i marketing, Nr 1 (51 - T. 2), red. M. Adamowicz, Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa 2009 r.,  s. 163. 
108 Zob.  Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M. Kenig-Witkowska, praca zbiorowa, C.H. Beck, 

Warszawa 2007 r.,  s. 434. 
109 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2008 r., Nr 115,  s. 47). 
110 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r. (tekst skonsolidowany: Dz.Urz. UE C 

2002 r. Nr 325). 
111 Zob. P. Gołasa,  Harmonizacja polityki…, op.cit.,  s. 163–164. 
112 Zauważyć należy, że czym innym jest harmonizacja podatków (całych systemów podatkowych), a czym innym 

harmonizacja prawa podatkowego (która może stanowić węższy aspekt harmonizacji podatków, ale może też być 

rozpatrywana jako odrębne pojęcie np. w przypadku prawa UE - w której można przyjąć, że nie ma ona żadnego 

własnego podatku, natomiast występuje w niej prawo podatkowe - i prawa jej państw członkowskich; w tym 

ostatnim znaczeniu - harmonizacji prawa - nie tylko prawa podatkowe może oczywiście dotyczyć harmonizacja, 

ale także np. prawa cywilnego). 
113 Tak np. W. Adamczyk, M. Panek, Zasady opodatkowania usług podatkiem VAT w Unii Europejskiej i w Polsce,  

Kwartalnik Prawa Podatkowego 2002, nr 2,  s. 37–38; W. Maruchin  VAT – harmonizacja polskiego prawa 

podatkowego z prawem Unii Europejskiej , Warszawa 1998 r.; W. Maruchin  Harmonizacja polskiego prawa 

podatkowego z prawem Unii Europejskiej w zakresie podatku akcyzowego – regulacje dotyczące poszczególnych 

wyrobów akcyzowych – cz. 3 ,  Forum Doradców Podatkowych , 2000 r., nr 9; M. Kalinowski  Problemy 

http://www.trp.umk.pl/
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uwadze, uzasadniony staje się pogląd, że można używać pojęcia „harmonizacja” także w kontekście 

uzgodnienia prawa krajowego z prawem unijnym (również w innych dziedzinach niż podatki), a nie 

tylko w relacjach międzypaństwowych114. Z językowego punktu widzenia pojęcie „harmonizacja” 

należy bowiem z d e f i n i o w a ć  j a k o  h a r m o n i j n e  d o p a s o w a n i e ,  d o s t o s o w a n i e ,  

d o p r o w a d z a n i e  d o  z g o d n o ś c i ,  h a r m o n i i ,  w s p ó ł g r a n i a ,  z g o d n e g o  

( h a r m o n i j n e g o )  w s p ó ł d z i a ł a n i a ,  „ w s p ó ł f u n k c j o n o w a n i a ”  d w ó c h  l u b  

w i ę c e j  e l e m e n t ó w  (np. podatków w różnych krajach) – i tylko tyle.  

Podejmując próbę ustalenia istoty omawianego pojęcia, zwrócić uwagę należy na fakt, że pojęcie 

„harmonizacja” zaczęło być szeroko używane dopiero w związku z integracją w ramach Unii 

Europejskiej i jako instrument realizacji tej integracji, a więc celów zapisanych w traktacie rzymskim 

(TWE, następnie TfUE). Stąd niektórzy przedstawiciele nauki prawa mogą upatrywać w tym zwrocie 

szczególnych znaczeń, odbiegających – czasem znacznie – od etymologii językowej. Zdaniem autorki 

niniejszego artykułu, nie należy dokonywać takiego „oderwania”, a wywiedzione z językowych źródeł, 

bardziej uniwersalne znaczenie tego słowa w pełni odpowiada potrzebom zastosowania także do 

opisywania procesów i stanów dotyczących Unii Europejskiej i jej prawa115. 

E. Roszczynialska i Z. Wydymus, rozpatrując zagadnienie „ujednolicenia zasad rachunkowości”, 

wyraźnie rozróżniają pojęcia: „harmonizacja” i „standaryzacja”116.  

                                                             
harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania gromadzenia kapitałów ,  

Kwartalnik Prawa Podatkowego 1999 r., nr 1,  s. 67–88; D. Mączyński  Polska akcyza na tle regulacji europejskich 

,  Kwartalnik Prawa Podatkowego , 2003 r., nr 2-3,  s. 76; A. Lichorowicz,  Ocena…, op.cit.; W. Maruchin  VAT 

w prawie polskim i prawie wspólnotowym , Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009 r.,  s. 7–10; I. 

Lewandowska,  Porządkowanie, harmonizacja, uściślenia , http://archiwum.rp.pl, 2.05.2000 r.  
114 Świadczą o tym m.in. przepisy traktatu stowarzyszeniowego z 16.12.1991 r. nakazujące właśnie harmonizację 

prawa polskiego z prawem UE. Polska już w okresie przedakcesyjnym przyjęła więc na siebie zobowiązanie 

traktatowe podjęcia działań mających na celu zmniejszenie różnic między krajowym a wspólnotowym porządkiem 

prawnym. Zob. A. Lichorowicz, Ocena…, op.cit.  
115 Unia Europejska nie może sobie  zawłaszczać  pojęcia  harmonizacji , które było używane też wcześniej, 

przynajmniej w muzyce, tylko z tego powodu, że dobrze oddaje ono procesy dostosowawcze zachodzące w UE. 

Równie dobrze procesy harmonizacyjne mogą zachodzić np. wśród państw azjatyckich, a przy tym mogą mieć 

inny charakter i przebiegać na innych – uzgodnionych przez te państwa – zasadach. 
116 Zob. E. Roszczynialska, Z. Wydymus, Rachunkowość według standardów Unii Europejskie , Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, 2001 r. Zdaniem autorów, przez harmonizację zasad 

rachunkowości należy rozumieć proces redukowania różnic w sprawozdawczości między krajami  lub szerzej – 

proces skierowany na zmniejszanie ilości stosowanych praktyk rachunkowości poprzez określenie takiego ich 

zestawu, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą dokonywać wyboru ewentualnych rozwiązań co do 

określonych zasad rachunkowości. Istotą standaryzacji jest natomiast – według autorów – stosowanie dokładnie 

tych samych reguł; ma to miejsce wówczas, gdy wszystkie zainteresowane strony stosują identyczne lub bardzo 

zbliżone praktyki rachunkowości – ujednolicone zasady rachunkowości. Harmonizację z reguły kojarzy się z 

ponadnarodowymi regulacjami tworzonymi w Unii Europejskiej, natomiast standaryzację kojarzy się z Komitetem 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC). 
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Autorka niniejszego artykułu stoi jednak na stanowisku, że proces harmonizacji może się 

odbywać za pomocą rozmaitych mechanizmów i środków, np. poprzez upodobnienie (o ile prowadzi to 

do harmonijnego współgrania), standaryzację (określenie standardów117, wzorców) – zależnie od tego, 

co jest harmonizowane i w jakim celu. Co istotne, harmonizacja nie może oznaczać zastąpienia co 

najmniej dwóch elementów (np. podatkowe prawo unijne i prawo krajowe) jednym, choćby nawet 

wewnętrznie spójnym (np. mógłby to być jakiś rodzaj podatku wprowadzony przez władze UE na 

obszarze całej Unii bądź całkowite zastąpienie prawa podatkowego państw członkowskich jednolitym 

prawem unijnym).  

Przechodząc dalej, aby określić znaczenie pojęcia „ h a r m o n i z a c j a  p o d a t k ó w ”  

(„harmonizacja podatkowa”, ang. tax harmonization), należy ustalić, o jakie „dopasowanie”, 

„doprowadzenie do współgrania” w tym przypadku chodzi, kiedy można powiedzieć, że podatki są 

zharmonizowane. Także przy konstruowaniu tej definicji odróżnić należy samo znaczenie tego pojęcia 

od celów, dla jakich dokonuje się harmonizacji podatków (np. celem takim w przypadku harmonizacji 

podatków pośrednich w UE jest przede wszystkim funkcjonowanie wspólnego rynku), oraz od środków, 

za pomocą których jest ona przeprowadzana (np. za pomocą szczególnego rodzaju aktów prawnych, 

jakimi są akty unijnego prawa wtórnego). Należy uznać, że podatki są zharmonizowane, gdy nie 

powodują zakłóceń ładu, porządku, równowagi między państwami (czy innymi strukturami), w których 

obowiązują, a więc gdy podatki (w całym swym kształcie) tych państw są neutralne dla relacji między 

tymi państwami (strukturami)118. Termin „harmonizacja podatków” należy więc rozumieć jako 

doprowadzanie do określonego wyżej stanu zharmonizowania podatków119. W tym znaczeniu można 

również wskazywać na różne możliwe stopnie zharmonizowania podatków – w odwrotnej proporcji do 

poziomu wywoływanych przezeń zakłóceń.  

Ponieważ ustanawianie podatków, ich kształtowanie, określanie sposobu ich poboru odbywa się 

mocą prawa podatkowego, zatem harmonizację podatków można rozpatrywać głównie jako wynik 

                                                             
117 Świadczy o tym przykładowo powszechnie używane pojęcie  norm zharmonizowanych  zgodnych z 

zasadniczymi (podstawowymi) wymaganiami (kryteriami) dla wyrobów przewidzianymi w dyrektywach nowego 

podejścia w odniesieniu do harmonizacji technicznej i normalizacji w ramach UE. 
118 Chodzi przy tym głównie o ład w relacjach gospodarczych, gdyż na nie podatki – z samej swej istoty – mogą 

najbardziej wpływać, ale także w relacjach społecznych (np. zjawisko dyskryminacji podatkowej ma swój aspekt 

społeczny) czy politycznych. Podatki zharmonizowane nie wpływają zbytnio przykładowo na przepływ towarów, 

usług, pracowników i kapitału, na zakładanie firmy czy zamieszkanie w tym, a nie innym kraju, nie wpływają też 

na stosowanie sankcji politycznych czy gospodarczych w stosunku do jakiegoś państwa przez inne itd. 
119 Jak zauważa L. Oręziak, harmonizacja może dotyczyć zarówno stawek, jak i zasad kształtowania podstawy 

opodatkowania danym podatkiem (w:) L. Oręziak, Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach 

Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2007 r., s. 133–141. 
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harmonizacji prawa podatkowego. W literaturze wskazuje się jednak nieraz także szerszy aspekt tego 

procesu – np. harmonizację systemów podatkowych120, jak i węższy – m.in. harmonizację stawek 

podatkowych121.   

Analizując zakres przedmiotowy terminu „harmonizacja podatkowa”, zauważyć jednak należy, 

że niektórzy przedstawiciele nauki prawa pojmują harmonizację podatkową nieco inaczej, zawierając 

w jej definicji dodatkowe elementy, wynikające z przyjętych założeń i celów, dla których ją się stosuje. 

Na przykład, według B. Brzezińskiego chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, w której systemy 

podatkowe poszczególnych państw nie wpływają na decyzje gospodarcze podmiotów działających w 

obrębie tej struktury122 (jest to definicja węższa od przyjętej w niniejszym artykule). Podobnie L. 

Oręziak123, K. Czajkowska124 i T. Hitiris125 uważają, że harmonizacja podatkowa potrzebna jest, gdy 

różnice w systemach podatkowych poszczególnych krajów powodują, iż decyzje podejmowane przez 

jeden bądź kilka z nich niosą skutki również dla innych. Celem takiego procesu godzenia systemów 

podatkowych różnych krajów jest doprowadzenie do takiego stanu, w którym kwestie podatkowe nie 

będą wpływały na przepływ towarów, usług oraz czynników produkcji między tymi krajami. L. Oręziak, 

definiując harmonizację jako proces, wskazuje, że w jego wyniku systemy podatkowe różnych krajów 

ulegają zbliżeniu w taki sposób, aby kwestie podatkowe nie wpływały na przepływ towarów, usług oraz 

czynników produkcji między tymi krajami126.  

Przedstawiciele doktryny prawa podatkowego proponowali rozmaite ujęcia definicyjne 

„harmonizacji podatkowej”. P.B. Musgrave127 określała „harmonizację podatków” jako proces zbliżania 

                                                             
120 Systemy te, zdaniem autorki niniejszego artykułu, obejmują, oprócz samego ustawodawstwa podatkowego i 

nim ukształtowanych podatków, także organizację aparatu skarbowego, sposób poboru podatków, sposoby 

działania organów podatkowych, sposób stosowania prawa podatkowego itd. Są one bardzo różne w 

poszczególnych państwach. Wypracowane są przez praktykę w określonych warunkach społeczno-gospodarczo-

politycznych tych krajów. O ostatecznym kształcie tych systemów decyduje nie tylko wiążące prawo, lecz także 

akty niewiążące oraz zwyczaj.  
121 Zob. A. Jeleńska,  Harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej – co dalej? Forum Doradców 

Podatkowych , nr 12 (71), grudzień 2004 r.,  s. 28–29. 
122 Zob. B. Brzeziński (w:) B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski  Harmonizacja prawa podatkowego Unii 

Europejskiej i Polski , PWE, Warszawa 1998 r.,  s. 21–25. 
123 Zob. L. Oręziak,  Finanse Unii Europejskiej , PWN, Warszawa 2009 r.,  s. 257–258. 
124 Zob. K. Czajkowska,  Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej , 31.07.2005, www.biznespartner.pl;  
125 Zob. T. Hitiris, European Union Economics, Prentice Hall, Harlow 2003 r.,  s. 106–107. Na temat pojęcia 

harmonizacji również: Europejska integracja gospodarcza –  w kierunku jednolitego systemu gospodarczego , red. 

S. Swadźba, Katowice 1999 r.;  Integracja  europejska , red. A. Marszałek, Łódź 2000 r.; Z. Doliwa-Klepacki  

Integracja  europejska , Białystok 2000 r., C. Mik  Europejskie prawo wspólnotowe: zagadnienia teorii i praktyki 

, Warszawa 2000 r. 
126 Zob. L. Oręziak  Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje 

dla Polski , Wyd. WSHiP, Warszawa 2007 r.,  s. 7. 
127 Zob. P.B. Musgrave,  Harmonisation of Direct Business Taxes: A Case Study, w: C.S. Shoup,  Fiscal 

Harmonisation in Common Markets , Vol II, 1967 r., Columbia University Press, New York,  s. 210;  R.A. 
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systemów podatkowych poszczególnych państw, przy czym motywem tego zbliżania powinno być 

umożliwienie realizacji gospodarczych i ekonomicznych zadań zapisanych w traktacie rzymskim 

(TWE). Także W. Albers oraz H. von Groeben harmonizację uznają za proces wzajemnego zbliżania i 

dostosowywania – wiodący od poszczególnych podatków do całych systemów podatkowych128. 

Podobnie K. Suwalski, definiując harmonizację podatkową w ugrupowaniu integracyjnym, wskazał, że 

polega ona na eliminowaniu różnic pomiędzy systemami podatkowymi państw członkowskich – tylko 

tych różnic, których usuniecie jest istotne dla połączenia gospodarek członków ugrupowania 

integracyjnego129. Zdaniem R. Wolańskiego130, podobnie jak Z. Brodeckiego131, harmonizacja prawa 

podatkowego polega na dążeniu do ujednolicenia prawa poprzez uzgadnianie, wzajemne 

dostosowywanie i zespalanie poszczególnych elementów w pewną całość. Harmonizację podatków 

pojmowano też jako ich wzajemne przenikanie się, ich asymilację, zbliżanie i wzajemne 

dostosowywanie się, niemające jednak charakteru uniformizacji systemów podatkowych132.  

Warto zwrócić uwagę także na inne pojęcie – „ k o n w e r g e n c j ę ” , czyli zbieżność gospodarek 

państw członkowskich UE, ocenianą pod kątem tzw. kryteriów z Maastricht (kryteriów konwergencji), 

których spełnienie warunkuje możliwość wstąpienia do Unii Gospodarczo-Walutowej133. Chodzi o 

zbieżność podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Należy uznać, że termin ten używany jest 

w innych kontekstach i celach niż „harmonizacja” i nie wiąże się z nim. 

Innym pojęciem jest „ k o o r d y n a c j a ” , często niesłusznie używanym zupełnie zamiennie z 

„harmonizacją” (podczas gdy tylko w niektórych kontekstach znaczenie tych pojęć się pokrywa134). 

Zdaniem autorki niniejszego artykułu, pojęcie „koordynacja” można odnosić tylko do pewnych 

procesów, działań (np. politycznych). Koordynować (czyli sprawiać, by nie przeszkadzały sobie 

                                                             
Musgrave, P.B. Musgrave,  Public finance in theory and practic , wyd. 4 McGraw – Hill International Editions, 

New York 1984 r. 
128 Zob. A. Gomułowicz, J. Małecki  Podatki i prawo podatkowe , Warszawa 2008 r.,  s. 100–103. 
129 Zob. K. Suwalski  Harmonizacja podatkowa w procesie integracji krajów UE – zarys problemu , materiały z 

międzynarodowej konferencji, Wrocław, 17-18 kwietnia 2008 r., pod hasłem  Integracja gospodarcza w 

rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej , Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2009 r.,  s. 147–152. 
130 Zob. R. Wolański  System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 r.,  s. 276.  
131 Zob. Z. Brodecki  Prawo europejskiej integracji , Warszawa 2000 r.,  s. 94. 
132 Zob. A. Komar  Rola harmonizacji podatków w kształtowaniu integracji gospodarczej , Acta Universitatis 

Lodziensis, Folia luridica nr 54, Łódź 1992 r.,  s. 185 i nast. 
133 Zob. np. P. Roberti, M. Visaggio, Fiscal Adjustments between Fiscal Harmonization and the Maastricht 

Convergence Criteria, [w:]  Fiscal Problems in the Single-Market Europe , red. M. Baldassarri, P. Roberti, St 

Martin’s Press, SIPI, Rome, 1992 r.,  s. 282; A. Jeleńska  Kryteria konwergencji na straży eurostrefy,  Forum 

Doradców Podatkowych , wrzesień 2004 r., nr 9 (68),  s. 29–30. 

134 O częstym używaniu pojęcia  koordynacji  do opisania  harmonizacji  świadczy np. tytuł dyrektywy Rady 

86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 

się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz. WE L 382 z 31.12.1986 r.,  s. 17–

21; Dz.Urz. UE polskie wydanie specjalne z 2004 r., rozdz. 6, t. 1,  s. 177–181). 
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nawzajem, a ewentualnie sobie pomagały) można jakieś procesy, działania, ruchy, prace w danym 

układzie – dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Termin „koordynacja” oznacza zatem zapewnianie 

zorganizowanego, uporządkowanego współdziałania. Pojęcia tego używa się w szczególności w 

odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE (w tym kontekście też 

można mówić o zapewnieniu uporządkowanego współdziałania tych systemów)135. Zdaniem autorki, 

tego pojęcia –  w odróżnieniu od terminu „harmonizacja” – nie można używać w odniesieniu do stanów 

lub przedmiotów (np. nie można przecież skoordynować obrazów). 

W literaturze kwestią sporną pozostaje, czy koordynacja w ogóle mieści się w pojęciu 

harmonizacji. K. Czajkowska136 i A.M.El-Agraa137 stoją na stanowisku, że koordynacja podatków 

powinna być traktowana jako najniższy stopień harmonizacji, obejmujący konsultacje 

międzypaństwowe, czy też luźne porozumienia w sprawie kształtowania podstawy opodatkowania bądź 

stawek podatkowych. Jak twierdzi J. Głuchowski138, początkowo pojęcie harmonizacji podatków 

utożsamiano właśnie z koordynacją, rozumianą jako konsultacje między dwoma krajami czy ich 

większą liczbą bądź jako porozumienie dotyczące układania podobnych podatków, ich rodzajów i 

rozmiarów obciążeń.  

Inni przedstawiciele nauki prawa wyrażają pogląd, że harmonizacja podatków usytuowana jest 

między koordynacją podatków a ich całkowitym ujednoliceniem. L. Oręziak wskazuje, iż pojęcie 

harmonizacji podatków w Unii Europejskiej można zdefiniować jako rozwiązanie pośrednie pomiędzy 

luźną, niewiążącą koordynacją krajowych przepisów podatkowych, a ich całkowitym ujednoliceniem 

we wszystkich krajach członkowskich139. Jej zdaniem, zwykła koordynacja podatków, zwłaszcza w 

odniesieniu do podatków pośrednich, jest niewystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania 

jednolitego rynku towarów, usług, siły roboczej i kapitału. Również B. Pawłowski odróżnia 

                                                             
135 Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r., ze zm.) oraz 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

(Dz.U. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., ze zm.) - które z dniem 1 maja 2010 r. zastąpiły poprzednio 

obowiązujące w tej dziedzinie rozporządzenia: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 

r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących 

działalność na własny rachunek i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. WE L 149 z 5 lipca 

1971 r., ze zm.) oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania 

rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników 

najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się 

we Wspólnocie (Dz.U. WE L 74 z 27 marca 1972 r., ze zm.). 
136 Zob. K. Czajkowska,  Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej, 31.07.2005 r., www.biznespartner.pl. 
137 Zob. A.M.El-Agraa,  The European Union: Economics & Policies , Harlow 2001 r.,  s. 325. 
138 Zob. J. Głuchowski,  Międzynarodowe stosunki finansowe , Warszawa 1997 r.,  s. 217. 
139 Zob. L. Oręziak, Konkurencja podatkowa … , op.cit.,  s. 133–141. 
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harmonizację od koordynacji. Twierdzi on140, iż w niektórych dziedzinach stosunki społeczne i prawne 

państw członkowskich tak się różnią, że niemożliwa jest ich harmonizacja (rozumiana przez niego jako 

daleko idące zbliżenie przepisów, np. w zakresie zabezpieczenia społecznego), albo też wystarczającą 

formą integracji jest koordynowanie wysiłków przez różnego rodzaju programy, konsultacje itp. 

(polityki szczegółowe, np. w dziedzinie oświaty i ochrony zdrowia). Metoda koordynowania wysiłków 

państw członkowskich – zdaniem tego autora – polega na korzystaniu z środków politycznych (jak 

zalecenia, środki nieformalne) albo z środków prawnych (np. decyzje o przyjęciu programów, 

konwencje z państwami trzecimi). Metoda koordynacyjna w tym ujęciu może mieć znaczenie 

pomocnicze w stosunku do innych wyróżnianych przez B. Pawłowskiego metod integracyjnych 

(mających służyć urzeczywistnianiu celów wspólnotowych – teraz celów unijnych), tzn. metody 

substytucyjnej i harmonizacyjnej (ale już nie do metody strukturalnej)141. Zdaniem natomiast R. 

Wolańskiego, harmonizacja podatków oznacza kompromis między niskim stopniem koordynacji 

(obejmującym konsultacje pomiędzy dwoma bądź większą liczbą krajów, porozumienia dotyczące 

nakładania podobnych podatków, ustalenia dotyczące rodzaju i rozmiarów obciążeń podatkowych) a 

idealnym poziomem standaryzacji (taki sam system podatkowy, bardzo podobne podstawy 

opodatkowania i stawki)142. Przy tym autor ten odróżnia harmonizację od koordynacji, wyróżniając je 

jako osobne metody integracji prawa w Unii Europejskiej143: 

1) wzajemne uznanie – które polega na honorowaniu norm i kwalifikacji wydanych w tym samym 

celu w różnych państwach członkowskich UE; 

2) koordynację – która na celu zbliżenie przepisów prawnych pomiędzy poszczególnymi krajami 

UE; 

3) harmonizację – tj. podstawową metodę ujednolicania prawa podatkowego w Unii Europejskiej, 

przez którą autor rozumie proces zmierzający do usunięcia różnic w przepisach prawnych i 

administracyjnych państw członkowskich, które bezpośrednio oddziałują na funkcjonowanie 

wspólnego rynku144;  

                                                             
140 Zob. B. Pawłowski,  Prawo materialne Wspólnot Europejskich , (w:)  Ekspertyzy i opinie prawne. Problemy 

integracji europejskiej – dostosowanie prawa ,  Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu , nr 3(29)/98,  

s. 35–37. 
141 Ibidem. 
142 Zob. R. Wolański,  System podatkowy w Polsce , Wolters Kluwer, Warszawa 2007 r.,  s. 278. 
143 Metody te są uszeregowane w kolejności od najmniej do najbardziej ingerujących w system prawa krajowego. 

Zob. R. Wolański, System podatkowy…, op.cit.,  s. 276.  
144 Ibidem,  s. 276–277. 
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4) substytucję – która oznacza, według niego, całkowite ujednolicenie prawa, wiążące się z 

zastąpieniem norm krajowych przez normy wspólnotowe. 

Podobnie – za pomocą dość nieostrych i nakładających się na siebie kryteriów – pojęcie 

koordynacji od pojęcia harmonizacji (w ramach UE) odróżniają J. Malherbe, P. Malherbe, I. Richelle, 

E. Traversa, D. de Laveleye145. Autorzy ci wskazują, że koordynacja ma na celu podział kompetencji 

podatkowych między państwami członkowskimi, bez ingerowania w ich uprawnienia do decydowania, 

czy i jak dochody przypisane do nich mają być opodatkowane. Natomiast w ich ujęciu harmonizacja ma 

na celu przyjęcie wspólnych reguł i ogólnych zasad na poziomie europejskim oraz nałożenie na państwa 

członkowskie zadania ich implementacji w swoich krajowych systemach, w celu osiągnięcia 

określonego poziomu jednolitości i usunięcia przeszkód ze względu na różnice między 

ustawodawstwami państw członkowskich. 

Jak widać z przedstawionych poglądów, zarówno pojęcia harmonizacji, jak i koordynacji są w 

rozmaity sposób rozumiane i ich różne definicje w niektórych przypadkach „zachodzą na siebie”. 

Zdaniem autorki niniejszego artykułu, termin „koordynacja”, jako węższy, zawiera się w pojęciu 

harmonizacji i oznacza proces mający na celu osiągnięcie niskiego stopnia harmonizacji. 

W praktyce zauważyć można stosunkowo nową tendencję Komisji Europejskiej do szerokiego 

stosowania koordynacji krajowych systemów podatkowych państw członkowskich UE w sferze 

podatków bezpośrednich za pomocą wydawanych „komunikatów”, będących prawnie niewiążącymi 

zaleceniami lub, rzadziej, opiniami146, tak aby zapewnić sprawne współdziałanie krajowych systemów 

                                                             
145 Zob. J. Malherbe, P. Malherbe, I. Richelle, E. Traversa, D. de Laveleye,  The impact of the rulings of the 

European Court of Justice in the area of direct taxation 2010 , D. Kolassa (red.), Bruksela 2011 r., 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies,  s. 107–108.  
146 Niestanowiącymi źródeł prawa unijnego i niewiążącymi prawnie adresatów aktami unijnymi (tzw. soft law) są 

bowiem m.in.: 

zalecenia – które są dokumentami (różnie zatytułowanymi, jak np. rekomendacje) skierowanymi najczęściej do 

państw członkowskich i mającymi na celu ujednolicenie ich prawodawstwa; oprócz opinii w przedmiocie jakiejś 

sprawy zawierają sugestie określonego zachowania; zalecenia stwarzają obowiązki o charakterze politycznym 

bądź moralno-politycznym. Orzecznictwo ETS znacznie zliberalizowało określony w Traktacie brak wiążącego 

charakteru zaleceń, co powoduje, że ich pozycja w procesie stosowania prawa nie jest jednoznaczna. Niektóre 

zalecenia (przede wszystkim mające na celu nadanie praw jednostce) winny być traktowane jako w pewien sposób 

pośrednio wiążące, na które wprawdzie jednostki nie mogą się powoływać,  jednak sądy powinny je brać pod 

uwagę, choćby jako środek pomocniczy w interpretacji prawa (zob. zob. wyrok ETS z dnia 13 grudnia 1989 r. w 

sprawie C-322/88 – Salvatore Grimaldi, ECR z 1989 r.,  s. I-4407). 

opinie – służące zazwyczaj wyrażeniu stanowiska poszczególnych instytucji UE w odniesieniu do jakiejś sprawy 

lub dokumentu. 

Zob. A. Jeleńska  Źródła prawa wspólnotowego ,  Forum Doradców Podatkowych , maj 2004 r., nr 5 (64),  s. 13–

14; K. Wójtowicz  Istota i źródła prawa wspólnotowego – konsekwencje dla prawa krajowego , (w:)  Prawo 

międzynarodowe I wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym , red. M. Kruk, Warszawa 1997 r.,  s. 149; C. 

Mik  Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki , t. I, Warszawa 2000 r.,  s. 523–524; Z.J. 

Pietraś  Prawo wspólnotowe i integracja europejska , Lublin 2005 r.,  s. 174; M. Wiktorowicz  Zalecenia – akty 
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podatkowych147. Zdaniem H. Litwińczuk148, koordynacja krajowych systemów podatkowych odbywa 

się za pomocą soft law, tj. wydawanych kolejno komunikatów, rekomendacji, w których z reguły 

Komisja Europejska przedstawia propozycje współpracy państw członkowskich w celu kolektywnego 

rozwiązywania problemów z dostosowaniem przepisów podatkowych do wymogów orzecznictwa ETS 

(TSUE) zawierającego interpretacje przepisów TWE (obecnie głównie TfUE). W tym zakresie 

przykładem może być komunikat Komisji z 19 grudnia 2006 r. pt. „Koordynowanie systemów podatków 

bezpośrednich w państwach członkowskich w ramach wspólnego rynku”149. Zwrócić uwagę można też 

na zalecenie Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie procedur w zakresie ulg (zwolnień) w 

podatku u źródła150, które dotyczy procedur stosowanych przez kraje UE w celu przyznania ulg 

(zwolnień) w podatku u źródła od przychodu z transgranicznych papierów wartościowych. W opinii H. 

Litwińczuk, celem koordynacji nie jest zatem zastąpienie istniejących krajowych systemów 

podatkowych jednolitym systemem unijnym, lecz zapewnienie sprawnego współdziałania tych 

systemów151.  

Taka zmiana strategii prowadzenia działań harmonizacyjnych w UE wynika z doświadczeń jej 

organów, które wskazują, że przymusowe zbliżanie prawa nie prowadzi do najlepszych rezultatów. 

Kształtowana przez wieki tradycja prawna okazuje się często silniejsza od unijnych dyrektyw. Są one 

wprawdzie formalnie implementowane, lecz faktycznie nierzadko tracą siłę oddziaływania152. Jak 

zauważył A. Bartosiewicz, najprawdopodobniej rola „miękkiego prawa unijnego” (soft law) będzie 

wzrastać jako instrument oddziaływania na wewnętrzne systemy prawne państw członkowskich w 

dziedzinie podatków bezpośrednich153. Instrumenty „miękkiego prawa”154 są wygodne dla państw 

                                                             
niewiążące o wiążących skutkach? , Prawo Unii Europejskiej 2004 r., nr 12,  s. 33; D. Antonów  Wykładnia prawa 

podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej , Warszawa 2009 r.,  s. 98–99; A. Graś  Europejskie 

prawodawstwo wspólnotowe , PPE 1996 r., nr 1,  s. 59; M. Cieślukowski  Kierunki polityki podatkowej Unii 

Europejskiej , (w:)  Wybrane problemy funkcjonowania systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej , red. 

E. Denek, Poznań 2005 r.,  s. 30–31. 
147 Szeroko na ten temat: P. Farmer, A. Balasiński,  Koordynacja krajowych systemów podatkowych państw 

członkowskich WE – nowa strategia Komisji Europejskiej w sferze opodatkowania bezpośredniego,  Przegląd 

Podatkowy 2007, nr 4,  s. 13–17. 
148 Zob. H. Litwińczuk, K. Tetłak, Ł. Adamczyk,  Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe , 

praca pod red. H. Litwińczuk, Warszawa 2009 r.,  s. 28. 
149 KOM(2006) 823 wersja ostateczna, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0823:FIN:pl:PDF. 
150 C(2009)7924 final, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/c(2009)7924_en.pdf. 
151 Zob. H. Litwińczuk, K. Tetłak, Ł. Adamczyk  Podatki bezpośrednie… , op.cit.,  s. 28. 
152 Zob. A. Opalski,  Szansa na integrację prawa spółek , www.rp.pl, 9.09.2008 r. 
153 Zob. A. Bartosiewicz, Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT , Warszawa 2009,  s. 

46. 
154 Zob. np. zalecenie Komisji 2000/789 z dnia 29 listopada 2000 r. określające zasady autoryzacji właścicieli 

składów podatkowych na podstawie dyrektywy Rady 92/12 w stosunku do towarów podlegających opodatkowaniu 

akcyzowemu (Dz.Urz. UE L 314 z 14 grudnia 2000 r.,  s. 0029); kodeks postępowania (Code of Conduct for 

http://www.trp.umk.pl/


 

 

42 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

członkowskich, ponieważ dają im więcej swobody w określaniu priorytetów działań i rytmu 

dostosowań, w zależności od uwarunkowań wewnętrznych155. Zdaniem tego autora, instrumenty 

„miękkiego prawa” nie znajdą jednak zbyt szerokiego zastosowania na gruncie podatku od wartości 

dodanej i innych form opodatkowania pośredniego156. 

Poprawną, dynamiczną, szeroką i obejmującą także pojęcie koordynacji definicję harmonizacji 

przedstawili  K. Kunowska i K. Kunowski157. Twierdzą oni, że jest to zespół czynności prawnych i 

faktycznych, podjętych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w celu ujednolicenia systemów 

podatkowych, wzajemnego ich zbliżenia, zestrojenia oraz uznania umożliwiających: wspólne 

uzgadnianie treści i zakresu standardów obowiązujących w ramach Wspólnoty (Unii) oraz poddanie się 

tym uzgodnionym standardom przez państwo członkowskie158. Należy jedynie dodać do tej definicji 

harmonizacji, że jest to zespół czynności prawnych i faktycznych, podjętych nie tylko przez państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, ale i przez organy tej organizacji oraz wszelkie inne podmioty, które 

mogą wywierać jakiś wpływ na ten proces. 

Dotąd była mowa o „harmonizacji podatków”159 w znaczeniu ogólnym i ogólnoświatowym. W 

tym miejscu należy zanalizować znaczenie tego pojęcia, w jakim jest ono używane w ramach Unii 

Europejskiej. Harmonizacja podatków lub prawa podatkowego w Unii Europejskiej również nie jest 

bowiem rozumiana jednolicie160.  

Istotne jest to, że cele i kontekst samego procesu harmonizacji nie mogą określać samej definicji 

tego pojęcia. Jeżeli zatem to pojęcie używane jest nie ogólnie, lecz w konkretnym kontekście (np. 

harmonizacja podatków w UE, a nie podatków stanowych w USA czy podatków w skali 

                                                             
Business Taxation) z roku 2003, który zawiera zalecenia dotyczące przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i 

niestosowania nieuczciwych praktyk podatkowych; Kodeks postępowania wspierającego skuteczne wykonanie 

Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw 

powiązanych z 28 lipca 2006 r. (Dz.Urz. UE C 176 z 28 lipca 2006 r.,  s. 8-12); rezolucja Rady i przedstawicieli 

rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania 

w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. 

UE C 176 z 28 lipca 2006 r.,  s. 1–7). 
155 Zob. I. Boruta  Związanie Polski standardami społecznymi Unii Europejskiej , Studia Prawno-Europejskie, t. 

VI, Łódź 2002 r.,  s. 179; A. Bartosiewicz  Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT , 

Warszawa 2009 r.,  s. 46. 
156 A to m.in. z uwagi na zakres założonej harmonizacji i bardzo mały margines implementacyjny państw 

członkowskich w zakresie unijnego systemu podatku od wartości dodanej. A. Bartosiewicz,  Efektywność prawa 

wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT , Warszawa 2009,  s. 46. 
157 Zob. K. Kunowska, K. Kunowski “Wpływ orzeczenia ETS w sprawie C-98/05 na stosowanie prawa 

podatkowego w Polsce , materiały z konferencji pt.  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Wpływ prawa 

wspólnotowego na polskie prawo podatkowe , Piaseczno 17–18 czerwca 2010 r.,  s. 2. 
158 Ibidem. 
159 Przy czym chodzi o harmonizację systemów podatkowych, obejmującą także koordynację. 
160 Zob. R. Wolański,  System podatkowy… , op.cit.,  s. 277. 
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międzynarodowej, które to procesy następują zgodnie z sobie właściwymi zasadami i za pomocą 

wypracowanych, właściwych sobie metod), to należy zawsze wskazać, o jaką „harmonizację” chodzi. 

Harmonizacja prawa czy podatków ramach UE ma bowiem służyć realizacji założonych celów tej 

organizacji międzynarodowej (zwłaszcza jej idei integracji głównie gospodarczej161) i jest 

przeprowadzana według ustalonych w niej zasad (w większości unormowanych prawnie)162.  

Pojęcie tej harmonizacji nie zostało w Traktacie zdefiniowane163. Jednak R. Wolański 

wyinterpretował definicję harmonizacji z przepisów traktatu rzymskiego (TWE, obecnie TfUE), według 

którego – zdaniem tego autora – harmonizacja oznacza proces normatywnego zbliżania się systemów 

prawnych państw członkowskich w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednolitego rynku 

europejskiego164. Wskazać należy, że sam traktat nie zawiera nawet definicji podatku. Pierwsze jego 

wspólnotowe definicje można znaleźć w orzecznictwie ETS. Np. w orzeczeniu w sprawie C-197/94 – 

Bautiaa165 wskazał on, że podatki są to świadczenia finansowe, pobierane przez uprawnione do tego 

organy celem uzyskania dochodów, bez rekompensaty. Do podatków nie zalicza się natomiast opłat 

parafiskalnych, a także cła i jemu podobnych opłat166.  

Ogólnie można powiedzieć, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wcześniej Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską) nie wymaga unifikacji prawa podatkowego, lecz tylko jego 

harmonizacji167. Harmonizacja prawa w ramach UE, a także harmonizacja w dziedzinie podatków, służy 

zaś eliminacji wszelkich form dyskryminacji, również przez podatki, które mogłyby powodować 

stworzenie preferencyjnych warunków konkurencyjnych dla produktów krajowych względem 

produktów innych krajów członkowskich ulokowanych na wspólnym rynku. Ponadto znaczne 

ujednolicenie podatków – zwłaszcza VAT i akcyzy – jest ważnym warunkiem funkcjonowania unijnego 

jednolitego rynku168 (zgodnie z celami unii gospodarczej). Harmonizacja w ramach UE jest więc m.in. 

działaniem mającym na celu takie zbliżenie krajowych systemów podatkowych różnych krajów, aby 

                                                             
161 Harmonizacja podatków poza UE może służyć zupełnie innym celom, np. wspólnemu stosowaniu tzw. 

dumpingu podatkowego bądź innym celom władz państwowych czy władz organizacji międzynarodowych. 
162 Można także mówić o harmonizacji podatkowej w Europie, nie ograniczając się w ten sposób do harmonizacji 

opartej jedynie na zasadach ustalonych w ramach UE jako organizacji międzynarodowej (a więc nie ograniczając 

się do jej porządku prawnego i wypracowanych metod działania). 
163 Zob. L. Oręziak  Finanse … , op.cit.,  s. 260. 
164 Zob. R. Wolański  System podatkowy w Polsce , Wolters Kluwer, Warszawa 2007 r.,  s. 276–277. 
165 Zob. wyrok ETS z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie C-197/94 – Bautiaa i Société française maritime przeciwko 

Directeurs des services fiscaux des Landes i du Finistère (Zb.Orz. 1996 r.,  s. I-00505). 
166 Zob. B. Makowicz,  Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej , Centrum Europejskie UW,  

Studia Europejskie , 2004 r., nr 2,  s. 92–93. 
167 Zob. B. Brzeziński (w:) B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski,  Harmonizacja prawa podatkowego Unii 

Europejskiej i Polski , PWE, Warszawa 1998,  s. 21–25. 
168  Słownik Encyklopedyczny. Unia Europejska, praca zbiorowa, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003 r. 
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zminimalizować potencjalne zakłócenia w funkcjonowaniu tego rynku169. Jest to zatem – jak twierdzą 

np.  T. Hitiris170, Z. Kuraś171 i L. Oręziak172 – proces, w wyniku którego systemy podatkowe różnych 

krajów ulegają zbliżeniu w taki sposób, że kwestie podatkowe nie wpływają na przepływ towarów, 

usług oraz czynników produkcji między tymi krajami. Chodzi więc o to, by systemy te dały się ze sobą 

pogodzić, a także o to, żeby ich funkcjonowanie było zgodne z celami unii gospodarczej – uważa T. 

Hitiris173. Podobnie K. Suwalski twierdzi, że harmonizacja podatkowa w ugrupowaniu integracyjnym 

polega na eliminowaniu różnic pomiędzy systemami podatkowymi państw członkowskich174.  

Z uwagi na środki harmonizacji niektórzy autorzy pojmują harmonizację podatkową w UE bardzo 

wąsko – tylko jako proces dokonywany za pomocą aktów unijnego prawa wtórnego (głównie 

dyrektyw)175. Harmonizacja przepisów prawa podatkowego określana jest, m.in. przez R. 

Wolańskiego176, jako zbliżanie tych przepisów, co wyklucza obowiązek wiernego kopiowania 

przepisów Unii do ustawodawstw poszczególnych państw, natomiast zakłada taki stopień dostosowania 

rozwiązań wewnętrznych do postanowień unijnych, żeby zostały osiągnięte założone cele. W 

niniejszym artykule przyjęto używanie pojęcia „harmonizacja” w odniesieniu do wszelkich działań i 

środków, które prowadzą w efekcie do stanu zharmonizowania podatków w ramach UE177. Podobnie L. 

                                                             
169 Zob. L. Oręziak,  Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje 

dla Polski , Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2007,  s. 133–141. 
170 Zob. T. Hitiris,  European Union Economics, Prentice Hall, Harlow 2003,  s. 105–107. Na temat pojęcia 

harmonizacji również:  Europejska integracja gospodarcza –  w kierunku jednolitego systemu gospodarczego, red. 

S. Swadźba, Katowice 1999 r.;  Integracja  europejska, red. A. Marszałek, Łódź 2000 r.; Z. Doliwa-Klepacki  

Integracja  europejska , Białystok 2000 r., C. Mik  Europejskie prawo wspólnotowe: zagadnienia teorii i praktyki 

, Warszawa 2000 r. 
171 Zob. Z. Kuraś  Harmonizacja systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej ,  Studia 

Gdańskie , t. VI, 2009 r.,  s. 229. 
172 Zob. L. Oręziak,  Finanse… , op.cit.,  s. 257–258. 
173 Zob. T. Hitiris,  European…, op.cit.,  s. 106–107. Na temat pojęcia harmonizacji również:  Europejska 

integracja gospodarcza – w kierunku jednolitego systemu gospodarczego , red. S. Swadźba, Katowice 1999 r.;  

Integracja  europejska, red. A. Marszałek, Łódź 2000 r.; Z. Doliwa-Klepacki,  Integracja  europejska , Białystok 

2000, C. Mik,  Europejskie prawo… , op.cit.,  s. 289 i nast. 
174 Zob. K. Suwalski  Harmonizacja podatkowa w procesie integracji krajów UE – zarys problemu , materiały z 

międzynarodowej konferencji, Wrocław, 17-18 kwietnia 2008 r., pod hasłem  Integracja gospodarcza w 

rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej , Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2009 r.,  s. 147–152. 
175 Tak np. A. Bartosiewicz  Nieodpłatne przekazanie towarów. Skutek bezpośredni prawa wspólnotowego czy 

wykładnia prowspólnotowa przepisów krajowych , materiały konferencyjne z 10. Konferencji Forum Doradców 

Podatkowych, Kraków 9 października 2009 r.,  s. 1–10. 
176 Zob. R. Wolański,  System podatkowy…, op.cit.,  s. 278. 
177 W tym rozumieniu nie sposób pominąć znaczenia, jakie dla harmonizacji podatków, także w UE, ma Modelowa 

Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (ang. OECD Model Tax Convention on lncome and 

on Capital) oraz Komentarz do niej. Jest ona wzorem (modelem) dla wszystkich umów podatkowych zawieranych 

przez państwa należące do tej organizacji, ale nie tylko, bowiem jako taki wzór uznawana jest również przez kraje 

będące poza zasięgiem OECD. Komentarz daje konkretne wskazówki interpretacyjne, wyjaśniając sens i cel 

poszczególnych postanowień umownych przejętych z Konwencji Modelowej. Zarówno Konwencja, jak i 

Komentarz do niej przyczyniły się do wypracowania wspólnego języka podatkowego i globalnej standaryzacji 

http://www.trp.umk.pl/
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Oręziak twierdzi, że harmonizacja podatkowa, rozumiana jako zbliżanie podatków, może być efektem 

zarówno celowego działania odpowiednich instytucji, jak i nawet skutkiem oddziaływania sił 

rynkowych178. 

Autorka niniejszego artykułu stoi ponadto na stanowisku, że zarówno harmonizację dokonywaną 

za sprawą działalności TSUE (ETS), jak i poprzez różnego rodzaju niewiążące akty prawne i inne 

działania koordynacyjne, można nazwać „harmonizacją tylnymi drzwiami”179, w odróżnieniu od 

harmonizacji dokonywanej oficjalnymi, wiążącymi aktami prawa unijnego. Co istotne, w obu tych 

przypadkach, niejako omijany jest wymóg uzyskania jednomyślnej decyzji wszystkich państw 

członkowskich UE. Ponadto proces upodabniania systemów podatkowych może być zarówno efektem 

celowych działań instytucji unijnych, jak i wynikiem reakcji władz państw na oddziaływania sił 

rynkowych180 czy ogólną sytuację na rynkach finansowych. W każdym przypadku jednak chodzi o 

efekty w postaci zharmonizowanych systemów podatkowych (przepisów, stawek, podstaw 

opodatkowania, procedur itd.) państw członkowskich, które umożliwiają niezakłócone wewnętrznie 

funkcjonowanie UE jako całości (w szczególności niezakłócone funkcjonowanie rynku wewnętrznego), 

a także o dokonywane zmiany zmierzające w kierunku pogłębienia harmonizacji podatkowej. 

 

 

 

 

 

                                                             
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także sposobów ich interpretacji. Ma to szczególne znaczenie dla 

rozwoju tej dziedziny nauki oraz postępu gospodarczego w skali światowej. Zob. A. Jeleńska,  Dział II, Rozdział 

III – Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego [w:] praca zbiorowa  Egzamin na doradcę podatkowego 

– pytania i odpowiedzi. Pytania otwarte , tom I, Kraków 2007 r.,  s. 345; A. Jeleńska,  Unikanie podwójnego 

opodatkowania,  Forum Doradców Podatkowych  nr 5 (76), maj 2005,  s. 14-15; K. Bany (tłum.),  Modelowa 

Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku  – wersja skrócona, 15 lipca 2005 r., praca pod red. E. 

Fonkowicz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006 r.,  s. 9-20; J. Fiszer, M. Panek,  Odsetki płacone na 

międzynarodowym rynku międzybankowym a polski podatek dochodowy pobierany u źródła ,  Monitor Podatkowy 

2008, nr 3. 
178 Zob. L. Oręziak, Finanse … , op.cit.,  s. 258. 
179 Pojęcia tego używa H. Litwińczuk jedynie na określenie działalności orzeczniczej ETS (TSUE) prowadzącej 

w efekcie do harmonizacji podatkowej, a więc chodzi o ujednolicanie przepisów poprzez dostosowanie 

ustawodawstw krajowych do wymogów orzecznictwa ETS. Zob. Ł. Adamczyk (w:) H. Litwińczuk, K. Tetłak, Ł. 

Adamczyk,  Podatki bezpośrednie…, op.cit.,  s. 23. 
180 Por. Z. Kuraś, Harmonizacja…, op.cit.,  s. 230–231. 
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1. WPROWADZENIE 

 

Norwegia należy państw, które w głównej mierze zwalczają unikanie opodatkowania za pomocą 

ogólnej normy prawnej skierowanej przeciwko unikaniu opodatkowania, której źródłem nie jest prawo 

stanowione, ale orzeczenia sądowe181. Zgodnie z tą normą prawną, transakcje gospodarcze, które zostały 

                                                             
* Napisanie niniejszego artykułu zostało sfinansowane i zrealizowane w ramach grantu nr 1204-P przyznanego z 

dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale 

Prawa i Administracji UMK w Toruniu. 
181 Dotyczy to orzecznictwa norweskiego Sądu Najwyższego (norw. Høyesterett) w sprawach podatkowych.Zob. 

więcej na ten temat B. Kuźniacki, Norweskie doktryny orzecznicze skierowane przeciwko unikaniu 

opodatkowania, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, nr 3/4, s. 91-104. W literaturze angielskiej zob. B. Banoun, 

Tax Avoidance Rules in Scandinavian and Anglo-American Law, [w:] Scandinavian Studies In Law-Tax Law, vol. 

44, The Stockholm University Law Faculty, Stockhom 2003, s. 21 i nast.; F. Zimmer, Norway’s Antiavoidance 

Norm, Tax Notes International 2009, vol. 55, nr 11 , s. 922 i nast. 

W Norwegii tworzenie norm prawnych w zakresie nieuregulowanym, lub uregulowanym niedostatecznie w prawie 

stanowionym, odbywa się za pośrednictwem orzecznictwa norweskiego Sądu Najwyższego. W tym kontekście 

można stwierdzić, że Norwegia, mimo tego, że jest państwem posiadającym system prawa stanowionego, posiada 

również pewne elementy charakterystyczne dla anglosaskich systemów prawnych, tj. jest to państwo tzw. 

skandynawskiej hybrydy systemu prawa (civil law i common law), zob. S. Eng, Precedent in Norway, [w:] 

N. MacCormick, S. Summers (red.), Interpreting precedents. A Comparative study, Dartmouth Publishing 

http://www.trp.umk.pl/
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przedsięwzięte całkowicie lub głównie w celu redukcji opodatkowania, mogą nie wywierać skutków 

podatkowych. W ogólności, ta ma zastosowanie, jeśli pozytywnym wynikiem zakończy się tzw. 

dwustopniowy test dotyczący unikanai opodatkowania: (i) „test podstawowy” – zamiar/motyw 

osiągnięcia oszczędności podatkowych w wyniku przeprowadzenia danej transakcji jest znacznie 

bardziej istotny niż pozostałe niepodatkowe zamiary/motywy; (ii) oraz „test naokoło” – transakcja ta 

musi być sprzeczna z celem ustawy podatkowej. Ten ostatni test dotyczy badania niepodatkowych 

elementów transakcji, zamiarów podatnika oraz pozostałych istotnych faktów i okoliczności transakcji; 

przy czym, najważniejszą częścią „testu naokoło” jest rozmiar i rodzaj niepodatkowych elementów 

danej transakcji182. 

Niemniej jednak, przepisy prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązują 

również w norweskim stanowionym prawie podatkowym. Mają one charakter tzw. szczególnych 

środków prawnych skierowanych przeciwko unikaniu opodatkowania. To oznacz, że środki te mają 

zastosowanie tylko w odniesieniu do poszczególnych kategorii podatków i podatników oraz przy 

zaistnieniu określonych okoliczności wskazujących na występowanie lub możliwości występowania 

unikania opodatkowania. W praktyce szczególne środki prawne skierowane przeciwko unikaniu 

opodatkowania stosuje się w sytuacjach, w których ustawodawca zaobserwował unikanie 

opodatkowania w zakresie funkcjonowania określonego podatku lub w przypadkach, gdzie konstrukcja 

określonej instytucji prawa podatkowego pozwala założyć, że wystąpienie takiego zjawiska jest wysoce 

prawdopodobne183. 

Szczególne środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania uregulowane w 

norweskiej Ustawie o podatku od majątku i dochodu z 26 marca 1999 r. (norw. Lov om skatt av formue 

og inntekt, dalej: „Skatteloven”) obejmują przepisy dotyczące: (i) cen transferowych184; (ii) podatku od 

realizacji zysku związanego z transferem rezydencji podatkowej do innego państwa185; (iii) fuzji i 

przejęć spółek186; (iv) specjalnej zasady skierowanej przeciwko unikaniu opodatkowania w przypadkach 

fuzji, podziałów oraz innych transakcji, w których udziały lub akcje w danej spółce zmieniają 

                                                             
Company Limited, 1997; S. Eng., The Doctrine of Precedent in English and Norwegian Law. Some Common and 

Specific Features, Stockholm Institute for Scandianvian Law, Tidsskrift for Rettsvitenskap Foundation, Oslo 1993. 
182 Zob. F. Zimmer, Norway’s Antiavoidance Norm, op. cit., s. 922-924. 
183 Zob. B. Brzeziński, Unikanie opodatkowania w orzecznictwie anglosaskim, Monitor Podatkowy 1996, nr 7 s. 

194.  
184 Zob. § 13-1. Interessefellesskap, LOV 1999-03-26 nr 14: Lov om skatt av formue og inntekt (dalej również 

jako: skatteloven). Tekst tej ustawy jest dostępny online w języku norweskim na następującej stronie internetowej 

http://www.lovdata.no/, [dostęp na dzień: 17.12.2012]. 
185 Zob. § 9-14. Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. som tas ut av norsk beskatningsområde, Skatteloven.  
186 Zob. § 11-11. Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte, Skatteloven. 

http://www.trp.umk.pl/
http://www.lovdata.no/
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właściciela głównie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych187; oraz (v) kontrolowanych spółek 

zagranicznych (norw. skattereglene angĺende eiere av norsk-kontrollerte selskaper m.v. hjemmehřrende 

i lavskattland, dalej: „ N O K U S - r e g l e n e ”  lub „ n o r w e s k i e  C F C  r u l e s ” ). Przedmiotem 

analizy w niniejszym artykule są ostatnie z wymienionych przepisów prawnych188.  

Powyższy wybór jest uzasadniony tym, że w Polsce tematyka dotycząca środków prawnych 

skierowanych przeciwko unikaniu opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek 

zagranicznych (ang. CFC rules) jest opisana w nieznacznym zakresie189. Istniejąca w piśmiennictwie 

luka potrzebuje wypełnienia odpowiednimi opracowaniami, zwłaszcza że podatnicy z całego świata 

wykorzystują kontrolowane spółki zagraniczne w celu unikania opodatkowania190. Ponadto, niniejszy 

artykuł może także stanowić materiał prawnoporównawczy191 użyteczny dla polskiego ustawodawcy w 

związku z obecnymi planami wprowadzenia tego typu przepisów do polskiego ustawodawstwa 

zgłaszanymi zarówno przez posłów na Sejm192, jak i przez Ministerstwo Finansów193. Niezależnie od 

                                                             
187 Zob. §14-90 Bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner, 

Skattelloven. 
188 Zob. § 10-60. do § 10-68, Skatteloven. 
189 Zob. w szczególności B. Kuźniacki, Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek 

zagranicznych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 2, s. 33-63; B. Kuźniacki, Wprowadzenie do 

problematyki opodatkowania "kontrolowanych spółek zagranicznych", [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), 

Procesy Integracyjne i Dezintegracyjne we Współczesnej Gospodarce, Ekonomia i Prawo 2012, Tom VII Część 

2, w druku.  
190 Zob. B. Kuźniacki, Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych, op. 

cit., s. 33 i nast.  
191 Obecnie istnieje konsensus wśród przedstawicieli nauki prawa, co do tego, że komparatystyka prawnicza 

stanowi samodzielną dyscyplinę naukową, która za pomocą określonych metod prowadzi do wartościującego 

ustalania tożsamości, podobieństw i różnic porównywalnych systemów prawnych lub ich części składowych 

w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań merytorycznych, zob. K. Lubiński, Postępowanie cywilne bez 

granic: harmonizacja a unifikacja prawa procesowego, Polski Raport Krajowy na XII Światowy Kongres Prawa 

Procesowego, Wiedeń 1999, [w:] Palestra 1999, nr 1/2, s. 45-46; R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 41; W literaturze anglojęzycznej zob. R. Zimmermann, The Oxford 

handbook of comparative law, Oxford University Press, Oxford 2006; E. Örücü, D. Nelken (editors), Comparative 

law: a handbook, Hart Publishing, Oxford, Portland 2007. 

Na temat wykładni komparatystycznej w sprawach podatkowych zob. B. Kuźniacki, Komparatystyczna wykładnia 

prawa w orzecznictwie TS w sprawach podatkowych – glosa do wyroku TS z dnia 5.05.2011 r. w sprawie C 384/09 

Prunus SARL, Polonium SA p. Directeur des services fiscaux, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 12, s. 40-46. 
192 Zob. złożenie przez posłów z ugrupowania „Ruch Palikota” do Sejmu 7 września 2012 r. tzw. pakietu 

uszczelniającego polski system podatkowy, który zawiera między innymi projekt przepisów dotyczących 

opodatkowania dochodu kontrolowanych spółek zagranicznych, zob. druk sejmowy nr 879. Pełny tekst tego 

projektu wraz z uzasadnieniem jest dostępny online na oficjalnej stronie internetowej Sejmu: 

http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=879, dostęp 11 września 2013 r. W dniu 8 maja 2013 r. odbyło się 

pierwsze czytanie tego projektu na posiedzeniu Sejmu, na którym Komisja Finansów Publicznych skierowała 

projekt do podkomisji stałej. W literaturze zob. B. Kuźniacki, Krytyczna analiza poselskiego projektu polskich 

CFC rules, Przegląd Podatkowy 2013, nr 7, s. 9- 22. 
193 Ministerstwo Finansów w dniu 30 kwietnia 2013 r. przygotowało odrębny projekt polskich CFC rules. Na 

obecnym etapie prac legislacyjnych został zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i skierowany do 

Komisji Prawniczej Ministerstwa Finansów. Obecnie najbardziej aktualnym jest projekt CFC rules z 20 stycznia 

2014 r. z  dostępny online: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/161450/katalog/161480. Dostęp 6 lutego 

2014r. 
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tego czy oraz który ze wskazanych wyżej projektów polskich CFC rules zostanie wprowadzony w życie, 

niniejszą analizę można też potraktować jako formę zaawansowanej propedeutyki wiedzy o tym 

obszarze prawa podatkowego (CFC rules), który w Polsce jest obecnie in statu nascendi.  

2. GENEZA NOKUS-REGLENE 

 

Zgodnie z obowiązującą w norweskim prawie podatkowym zasadą nieograniczonego 

obowiązku podatkowego (norw. globalinntektprinsippet), osoby fizyczne i osoby prawne posiadające 

w Norwegii rezydencję podatkową podlegają w tym państwie opodatkowaniu od dochodów uzyskanych 

zarówno na terytorium tego państwa, jak i za granicą194. Niemniej jednak, jeśli norwescy rezydenci 

podatkowi osiągają dochody za pośrednictwem zagranicznych spółek będących odrębnymi od nich 

podatnikami podatku dochodowego, wtedy podlegają oni opodatkowaniu w Norwegii tylko w 

przypadku otrzymania dochodów biernych od tych spółek (najczęściej dywidendy) lub sprzedaży akcji 

albo udziałów posiadanych w tych spółkach. Taka sytuacja występuje również na poziomie krajowym, 

jednak w takim przypadku dochód spółek jest opodatkowany na bieżąco w Norwegii 27% stawką CIT, 

więc unikanie opodatkowania nie ma miejsca. Inaczej jest, gdy norwescy podatnicy uzyskują dochody 

za pośrednictwem kontrolowanych spółek zagranicznych będących podatnikami w państwach, gdzie 

efektywne opodatkowanie nie występuje lub jest minimalne (norw. norsk-kontrollert selskap m.v. 

i lavskattland, dalej: „NOKUS” lub „CFC”). Wtedy mogą odroczyć zapłatę podatku od dochodu 

w Norwegii do wybranego przez siebie momentu, tzn. do momentu otrzymania od NOKUS ich 

dochodów biernych lub sprzedaży akcji posiadanych w tej spółce. W tym kontekście można stwierdzić, 

że unikanie opodatkowania przez norweskich podatników za pośrednictwem NOKUS prowadzi do 

erozji wpływów podatkowych do norweskiego budżetu (norw. statskassen), a ponadto negatywnie 

oddziałuje na pozostałych podatników, gdyż prowadzi do nierówności efektywnego opodatkowania 

w zakresie podatków dochodowych i narusza zasadę neutralności i równości opodatkowania. W 

związku z tym norweski ustawodawca podjął odpowiednie działania zmierzające do ograniczenia 

występowania tego zjawiska wprowadzając w 1992 r. przepisy pozwalające na opodatkowanie 

norweskich podatników w odniesieniu do udziału w zysku posiadanego przez w NOKUS (NOKUS-

reglene).  

                                                             
194 Zob. § 2-1 (9) oraz § 2-2 (6), Skatteloven. 

Zasada ta jest analogiczna do tej obowiązującej w polskim prawie podatkowym, zob. art. 3 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., Dz. U. Nr 80, poz. 360, ze zm oraz art. 3 ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego1992 r., Dz. U. Nr 21, poz. 86, ze zm. 
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Warto tu zauważyć, że na wprowadzenie NOKUS-reglene właśnie w 1992 r. wpłynęła 

liberalizacja prawa w Norwegii w odniesieniu do przepływu kapitału i transakcji dokonywanych przez 

norweskich podatników w obcych walutach. Przed wprowadzeniem NOKUS-reglene, norweskie władze 

podatkowe miały bowiem możliwość kontrolowania zagranicznych transakcji na podstawie przepisów 

dotyczących wymiany walutowej oraz zagranicznych transferów kapitałowych195. Dla przykładu, jeżeli 

norweski podatnik chciał dokonać transferu kapitału do innego państwa w celu założenia na jego 

terytorium spółki, musiał złożyć wniosek do właściwych władz o uzyskanie licencji walutowej (norw. 

valutalisens). Uzyskanie tej licencji było z kolei warunkowane zobowiązaniem się do uzyskania 

dochodów od zagranicznych spółek, co skutkowało opodatkowaniem tego dochodu w Norwegii 

(dochód z dywidendy). Przepisy te zostały uchylone z dniem 1 lipca 1990 r. i od tego dnia norweskie 

organy podatkowe były pozbawione środków prawnych pozwalających na sprawowanie nadzoru nad 

zagranicznymi inwestycjami realizowanymi przez norweskich podatników, również inwestycjami 

realizowanymi jedynie lub głównie w celu unikania opodatkowania196. 

Warto także wskazać, że w czasie, kiedy wprowadzono NOKUS-reglene do norweskiego 

systemu prawa podatkowego, wspólnicy (udziałowcy) norweskich spółek byli opodatkowani w 

odniesieniu do dochodu spółek na podstawie tzw. modelu podzielonego (norw. delingsmodellen).197 

Opodatkowanie zgodnie z tym modelem oznaczało, że wspólnicy (udziałowcy) norweskich spółek 

mogli odsunąć w czasie obowiązek zapłaty podatku w odniesieniu do dochodu spółek tylko po 

spełnieniu określonych kryteriów dotyczących „aktywnego posiadania spółek”. Innymi słowy, byli oni 

opodatkowani na bieżąco w odniesieniu do dochodu spółek, który nie dostał im wypłacony w formie 

dywidendy. Analogiczne opodatkowania przewidują norweskie CFC rules. Wraz z reformą podatkową 

z lat 2004-2006198, usunięto delingsmodellen i wprowadzono tzw. model tarczowy (norw. 

                                                             
195 Zob. Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge 

(valutaregisterloven), Lov. 14. Juli 1950, nr 10, (Ustawa o rejestrze walut, tłum. aut.). Tekst w języku norweskim 

dostępny online na następującej stronie internetowej http://www.lovdata.no/. Dostęp 11 września 2013 r. 
196 Zob. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt: Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, 5. utgave, 

Universitetsforlaget, Oslo 2010, s. 392. 
197 Ten model opodatkowania miał zastosowanie do wszystkich “aktywnych właścicieli spółek”, niezależnie od 

rozmiarów oraz form organizacyjno-prawnych tych spółek, jeżeli co najmniej 2/3 właścicieli danej spółki było 

sklasyfikowanych jako „właściciele aktywni”. Za „właścicieli aktywnych” byli uznawani wspólnicy (udziałowcy) 

spółek uczestniczący w czynny sposób w codziennym funkcjonowaniu spółki oraz mający wpływ na decyzję 

dotyczące dystrybucji zysków spółki (wypłaty dywidendy). Zob. 11.2.3 Generelt om delingsmodellen, 

Skatteutvalget, NOU 2003: 9. Materiały dostępne online: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2003/nou-2003-9/12/2/3.html?id=381959. Dostęp: 6 lutego 

2014 r.; E. Fjærli, A. Alstadsæter, Neutral Taxation of Shareholder Income? The Response of Small and Medium 

Sized Corporations to a Tax Reform, 12 sierpnia 2008, a. 6. Artykuł dostępny online: 

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=iipf64&paper_id=319. Dostęp 6 lutego 

2014 r. 
198 Ot.prp.nr.1 (2004-2005) avsnitt 5.6.9; Ot.prp.nr.1 (2005-2006) avsnitt 11. Endringslov av 9.desember 2005 

nr.113.  
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skjermingsmodellen).199 W konsekwencji, od 1 stycznia 2006 r. udziałowcy norweskich spółek są 

opodatkowani w odniesieniu do dochodu tych spółek dopiero w momencie jego uzyskania w formie 

dywidendy. Natomiast udziałowcy NOKUS podlegają opodatkowaniu na bieżąco w odniesieniu do 

dochodu NOKUS zgodnie z NOKUS-reglene. 

Powyżej wskazana zmiana modelu opodatkowania udziałowców norweskich spółek mogła 

pozbawić lub zmniejszyć zasadność bieżącego opodatkowania udziałowców na podstawie  NOKUS-

reglene. Niemniej jednak, NOKUS-reglene mają na celu zwalczanie unikania opodatkowania, którego 

dokonują norwescy podatnicy z wykorzystaniem NOKUS. Dopóty, dopóki NOKUS nie podlegają 

opodatkowaniu lub podlegają minimalnemu opodatkowaniu w państwie ich rezydencji, norwescy 

podatnicy będą skłonni zakładać NOKUS w celu unikania opodatkowania dochodu w Norwegii. Wynika 

to z tego, że inwestowanie za pośrednictwem takich spółek jest bardziej opłacalne niż realizowanie 

inwestycji za pośrednictwem spółek norweskich, ponieważ dochód tych pierwszych może być latami 

akumulowany bez bieżącego opodatkowania, natomiast dochód norweskich spółek jest opodatkowany 

na bieżąco 27% stawką CIT.200 Zatem bez NOKUS-reglene  norwescy podatnicy mogliby unikać 

opodatkowania za pomocą  NOKUS, co prowadziłoby do erozji norweskich podstawy opodatkowania 

oraz naruszenia zasady sprawiedliwości podatkowej, rozumianej w tym przypadku jako opodatkowania 

adekwatne do zdolności płacenia podatków przez podatników. Z tych względów, zmiana modelu 

opodatkowania norweskich udziałowców spółek nie pozbawiła zasadności obowiązywania  bieżącego 

opodatkowania uczestników w NOKUS  w odniesieniu do dochodów tej spółki na podstawie NOKUS-

reglene. 

NOKUS-reglene zostały wprowadzone do norweskiego systemu prawa podatkowego 10 

kwietnia 1992 r. poprzez dodanie rozdziału siódmego do Ustawy o opodatkowaniu spółek i ich 

udziałowców (norw. selskapsskatteloven)201. Przepisy te częściowo obowiązywały od początku 1992 r., 

a w całości od początku 1994 r.202. NOKUS-reglene były odpowiednikiem obowiązujących w tym czasie 

                                                             
199Skjermingsmodellen obejmuje trzy modele opodatkowania: (i) opodatkowanie udziałowców (akcjonariuszy) 

spółek będących podatnikami podatku dochodowego (aksjonærmodellen); (ii) opodatkowanie wspólników spółek 

osobowych (deltakermodellen) oraz opodatkowanie osób samozatrudnionych (foretaksmodellen). Dla 

dyskutowanego problemu znaczenie ma pierwszy model, gdyż dotyczy wspólników spółek opodatkowanych, a 

więc spółek takich jak NOKUS. 
200 Opłacalność inwestycji za pośrednictwem CFCs porównaniu do inwestycji za pośrednictwem krajowych 

spółek, zob. w zob. B. Kuźniacki, Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek 

zagranicznych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 2, s. 39. 
201 Zob. Kapittel 7, LOV 1991-07-20 nr 65: Lov om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere 

(selskapsskatteloven). NOKUS-reglene zostały wprowadzone przez LOV 1992-04-10 nr 41: Lov om endringer 

i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven). 

Tekst w języku norweskim dostępny online na następującej stronie internetowej http://www.lovdata.no/, [dostęp 

na dzień: 17.12.2012]. 
202 Zob. F.O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning i praksis, Fagbokforlaget, Bergen 2006, s. 351. 

http://www.trp.umk.pl/
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w 9 państwach przepisów dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC-

rules)203. Biorąc pod uwagę, że obecnie CFC rules obowiązują w 29 państwach204. Jednak norweskie 

CFC rules były bardziej „kopią” CFC rules obowiązujących w innych państwach, niż ich oryginalną, 

norweską odmianą. W 1999 r. NOKUS-reglene zostały przeniesione z Ustawy o opodatkowaniu spółek 

i ich udziałowców do rozdziału 10 Ustawy o podatku od majątku i dochodu (norw. Skatteloven) 

zawierającego specjalne przepisy dotyczące opodatkowania spółek, ich udziałowców oraz 

spółdzielni205. Przepisy te od początku ich obowiązywania były kilkakrotnie zmieniane, jednak ich 

obecna treść zawarta w § 10-60 Skatteloven w ogólności nie odbiega od pierwowzoru206. 

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej NOKUS-reglene207, 

głównym celem wprowadzenia tych przepisów prawnych było zniechęcenie norweskich podatników 

przed inwestowaniem w jurysdykcjach podatkowych o niskim opodatkowaniu dochodu, w przypadku 

gdy wyłącznym motywem realizowania przedmiotowych inwestycji było uzyskanie korzyści 

podatkowych. Wynika z tego, że inwestycje norweskich podatników w Norwegii i za granicą powinny 

podlegać temu samemu efektywnemu opodatkowaniu (neutralność eksportu kapitału)208, co było zgodne 

                                                             
203 Były to następujące państwa: Stany Zjednoczone (1962 r.), Niemcy (1972 r.), Kanada (1976 r.), Japonia (1978 

r.), Francja (1980 r.), Wielka Brytania (1980 r.), Nowa Zelandia (1988 r.), Australia (1990 r.) oraz Szwecja (1990 

r.), zob. Controlled Foreign Company Regimes Essentials, The Deloitte International Tax Source (DITS), s. 1-56; 

Więcej na temat genezy i przyczyn wprowadzania CFC rules zob. B. Kuźniacki, Unikanie opodatkowania przez 

wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 2, s. 46. 
204 Następujące państwa wprowadziły CFC rules między 1993 r. a 2000 r.: Finlandia (1994 r.), Hiszpania (1994 

r.), Dania (1995 r.), Portugalia (1995 r.), Korea Południowa (1996 r.), Meksyk (1997 r.), Węgry (1997 r.), RPA 

(1997 r.), Argentyna (1999 r.), Wenezuela (1999 r.), Estonia (2000 r.), Włochy (2000 r.) oraz Izrael w 2000 r. 

Natomiast po 2000 roku CFC rules wprowadziło 7 państw: Brazylia (2001 r.), Litwa (2002 r.), Turcja (2006 r.), 

Chiny (2009 r.), Islandia (2009 r.), Kazachstan (2011) i Peru (2013 r.). Obecnie CFC rules planuje się również 

wprowadzić w Indiach, na Tajwanie oraz w Polsce. 
205 Zob. F.O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 351.  
206 Zmiany NOKUS-reglene dokonane między 1992 r. a 2006 r. zostały wskazane w F.O. Almvik, V. Kristiansen, 

Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 351-352. Najistotniejszą zmianą NOKUS-reglene dokonaną po 2006 r. 

było wprowadzenie wyłączenia od zastosowania tych przepisów w przypadku, gdy zagraniczna spółka 

kontrolowana przez norweskiego podatnika jest założona w państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz prowadzi realną działalność gospodarczą, zob. § 10-64 led. a), Skatteloven. Zmiana ta była 

odpowiedzią norweskiego ustawodawcy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wtedy 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości) z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, Zb. 

Orz. z 2007 r., s. I-08995. 
207Zob. treść prac przygotowawczych (franc. travaux preparatoires) do norweskiej reformy podatkowej 

przeprowadzonej w 1992 r., zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Oppfølging av skattereformen 1992, Rozdział 6 

Norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland, s. 67 i nast. Skrót Ot. prp. oznacza projekt ustaw z Ministerstwa do 

Parlamentu (norw. Proposisjon fra Regjeringen til Stortinget). 
208 Neutralność eksportu kapitału zapewnia zachowanie takiego samego poziomu opodatkowania inwestycji 

zagranicznych i krajowych.  Następuje to poprzez neutralizowanie korzyści podatkowej z tytułu niższego 

opodatkowania dochodu uzyskanego zagranicą (państwo źródła) poprzez jego opodatkowanie w państwie 

rezydencji, por. S. Kuros, Niektóre aspekty opodatkowania inwestycji bezpośrednich w świetle polsko-niemieckiej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Monitor Podatkowy 2000, nr 5, wersja elektroniczna dostępna 

nieodpłatnie online na stronie internetowej Monitora Podatkowego: http://www.monitorpodatkowy.pl, dostęp 18 

grudnia 2012 r. 

http://www.trp.umk.pl/
http://www.monitorpodatkowy.pl/
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z założeniem ówczesnej reformy prawa podatkowego, czyli zapewnieniem neutralności systemu 

podatkowego209.  

Neutralność eksportu kapitału zapewnia stosowanie metody kredytu podatkowego 

w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez rezydentów z zagranicznych źródeł. W Norwegii 

metodę kredytu podatkowego, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania stosuje się od 1992 r., 

czyli od roku, a którym wprowadzono NOKUS-reglene210. Dotyczy to również praktyki zawierania 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: „umowy o UPO”)211.  

W 2004 r. wprowadzono do norweskiego prawa podatkowego zwolnienie z opodatkowania 

dochodów norweskich udziałowców, będących spółkami z  rezydencją podatkową w Norwegii, 

uzyskiwanych z dywidendy oraz kapitałów pieniężnych od zagranicznych oraz norweskich spółek 

(norw. fritaksmetoden)212, co było przykładem realizowania polityki podatkowej zgodnej z zasadą 

neutralności importu kapitału213. W związku z tym, że fritaksmetoden ma zastosowanie również w 

transakcjach krajowych, można założyć, że jej główną funkcją jest uniknięcie wielokrotnego 

opodatkowania tego samego dochodu. Mimo częściowo przeciwstawnych celów NOKUS-reglene i 

fritaksmetoden – neutralność eksportu kapitału vs. neutralność importu kapitału – w ogólności nie 

występuje kolizja między fritaksmetoden a NOKUS-reglene, ponieważ fritaksmetoden nie ma 

zastosowania do dochodu uzyskanego przez norweskich podatników będących spółkami od 

zagranicznych spółek z siedzibą w jurysdykcji o niskim opodatkowaniu (zdefiniowanej w NOKUS-

reglene) z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do spółek z siedzibą w takich 

jurysdykcjach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli spółki te nie prowadzą 

rzeczywistej działalności gospodarczej. Innymi słowy, fritaksmetoden nie ma zastosowania w 

przypadkach, w których zastosowanie mają NOKUS-reglene.  Mimo tego w niektórych sytuacjach 

występują skomplikowane relacje między stosowaniem NOKUS-reglene i fritaksmetoden214, co wynika 

                                                             
209 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Oppfølging av skattereformen 1992, Rozdział 6.7 Skattepliktige inntektstyper, 

s. 74.-75. Skrót Ot. prp. oznacza Projekt ustaw z Miniterstwa do Parlamentu (norw. Proposisjon fra Regjeringen 

til Stortinget). 
210 Zob. Norwegian Tax Facts 2012. A survey of the Norwegian Tax System, KPMG, p. 14. Tekst dostępny online 

w języku angielskim http://www.kpmg.no/arch/_img/9807946.pdf, [dostęp na dzień: 23.01.2013]. Zob. także § 

16-20, Skatteloven. 
211 Ma to znaczenie w odniesieniu do unikania podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym, które może 

być spowodowane przez zastosowanie NOKUS-reglene. Ta kwestia zostanie wskazana w dalszej części artykułu 

5.4., „Uniknięcie podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym”. 
212 Zob. § 2-38, Skatteloven. Fritaksmetoden został wprowadzony ustawą: LOV 10 des 2004 nr. 77. 
213 Zob. A. Skaar, Norsk skatteavtalerett, Oslo 2006, s. 755 
214 Zob. więcej na temat relacji między fritaksmetoden a NOKUS-reglene Ø. Hovland, Fritaksmetoden og 

koblingen til definisjonen av lavskatteland i NOKUS-reglene, Skatterett 2006, nr 2, s. 117-142. 
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z tego, że jedną z funkcji NOKUS-reglene jest między innymi zapewnienie neutralności eksportu 

kapitału, natomiast jedną z funkcji fritaksmetoden jest zapewnienie neutralności importu kapitału. 

W związku z tym, że celem wprowadzenia NOKUS-reglene było zniechęcenie norweskich 

podatników przed dokonywaniem inwestycji motywowanych wyłącznie uzyskaniem korzyści 

podatkowych oraz realizowanych na terytorium jurysdykcjach podatkowych o niskim opodatkowaniu 

dochodu, można także stwierdzić, że NOKUS-reglene są skierowane przeciwko unikaniu 

opodatkowania. Co do zasady, odpowiada to celowi CFC rules obowiązujących w innych państwach215. 

Dodać należy, że organem podatkowym właściwym do rozpatrywania spraw związanych ze 

stosowaniem NOKUS-reglene jest specjalny urząd podatkowy zorganizowany pod Centralnym 

Dyrektoriatem Podatkowym w instancji administracji podatkowej właściwej terytorialnie dla regionu 

wschód Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw (norw. Sentralskattekontoret for 

storbedrifter)216. Zatem, co do zasady to Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw jest 

organem właściwym do rozpatrywania wszelkich spraw związanych z zastosowaniem NOKUS-reglene, 

w szczególności przyjmowania specjalnych zeznań podatkowych, ustalania obowiązku podatkowego i 

wysokości podatku do zapłaty oraz wydawania wiążących dla organów podatkowych interpretacji 

NOKUS-reglene.  Przekazanie spraw związanych z NOKUS-reglene organowi podatkowemu wysoko 

wyspecjalizowanemu w międzynarodowych sprawach podatkowych należy uznać za słuszne, gdyż 

NOKUS-reglene mają zastosowanie do bardzo skomplikowanych struktur, obejmujących często kilka 

jurysdykcji podatkowych. 

                                                             
215 Zob. B. J. Arnold, The Taxation of Controlled Foreign Companies: An International Comparison: An 

International Comparison, Canadian Tax Paper no. 78 Canadian Tax Foundation 1986, s. 134; D. Sandler, Tax 

treaties and controlled foreign company legislation: pushing the boundaries, Chartered Institute of Taxation, 

Kluwer Law International 1998, s. 9 i 15; G. Maisto, P. Pistone, A European Model for Member States’ Legislation 

on the Taxation of Controlled Foreign Subsidiaries (CFCs) – Part 1, European Taxation 2008, October/November, 

s. 505. 

Jak stwierdził D. Sandler: “Nowa Zelandia jest jedynym państwem [1998 r.], które nie wprowadziło CFC rules w 

szczególności w celu zwalczaniu unikania opodatkowania, zob. D. Sandler, Tax treaties and controlled foreign 

company legislation, op. cit., s. 192. 

Obecnie również w Brazylii obowiązują CFC rules, których głównym celem nie jest zwalczanie unikania 

opodatkowania. W obu przypadkach wynika to z tego, że CFC rules mają zastosowanie niezależnie od wysokości 

opodatkowania kontrolowanej spółki zagranicznej oraz tego, czy prowadzi ona realną działalność gospodarczą. W 

konsekwencji, głównym celem tych przepisów wydaje się zapewnienie neutralności eksportu kapitału, zob. L. 

Pires, The Brazilian Controlled Foreign Company Regime: A Comparative Analysis from an International Tax 

Law Perspective, Bulletin for International Taxation 2013, nr 6, vol. 67, s. 295-300. 
216 Zob. § 8-6, LOV 1980-06-13 nr 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Ordynacja podatkowa) 

Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw zajmuje się najbardziej skomplikowanymi sprawami 

podatkowymi, najczęściej dotyczącymi norweskich podatników (w szczególności dużych przedsiębiorstw), którzy 

posiadają oddziały zagranicą, zob. więcej Informasjon om Sentralskattekontoret for storbedrifter, Tekst dostępny 

w języku norweskim na stronie internetowej norweskiej administracji podatkowej 

http://www.skatteetaten.no/Upload/PDFer/Informasjonsbrosjyre_SFS_09.pdf, [dostęp na dzień: 23.01.2013]. 
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3. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA NOKUS-REGLENE 

 

Przesłanki zastosowania NOKUS-reglene znajdują się w § 10-60 do § 10-63 Skatteloven. 

Przesłanki te dotyczą statusu podatkowego norweskich udziałowców zagranicznej spółki, statusu 

podatkowego zagranicznej spółki, poziomu opodatkowania dochodu zagranicznej spółki w państwie jej 

rezydencji oraz stopnia kontroli zagranicznej spółki przez jej norweskich udziałowców. W celu 

zastosowania NOKUS-reglene wskazane przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie217.  

Dla ustalenia tego, czy przesłanki zastosowania NOKUS-reglene wystąpiły, czy też nie, istotna jest także 

treść prac przygotowawczych do wprowadzenia tych przepisów, interpretacje podatkowe wydawane 

przez Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw, oświadczenia norweskiego 

Ministerstwa Finansów oraz właściwe orzecznictwo norweskich sądów w sprawach podatkowych. 

Jednak wskazane źródła nie mogą być wykorzystywane jako samodzielna podstawa prawna, lecz mogą 

służyć wyłącznie jako materiały pomocnicze, które mogą być wykorzystywane w celu właściwej 

interpretacji NOKUS-reglene. 

3.1 NORWESKI PODATNIK KONTROLUJĄCY ZAGRANICZNĄ SPÓŁKĘ 

Stosownie do postanowień zawartych § 10-60 oraz § 10-61 Skatteloven podmiotami 

opodatkowania wynikającego z NOKUS-reglene są norwescy podatnicy sprawujący indywidualnie lub 

wspólnie z innymi podatnikami, w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolę nad zagraniczną spółką 

lub jednostką gospodarczą (uczestnicy w spółkach, norw. deltaker i selskap). Tym sam to norwescy 

podatnicy kontrolujący zagraniczną spółkę lub jednostkę gospodarczą, a nie zagraniczne podmioty, są 

podatnikami podatku dochodowego, którego obowiązek zapłaty wynika z NOKUS-reglene. Zagraniczna 

spółka na skutek zastosowania NOKUS-reglene nie płaci podatku, a zatem jej majątek nie jest 

zmniejszony. Spółka ta podlega opodatkowaniu w państwie swojej rezydencji zgodnie z krajowymi 

przepisami podatkowymi tego państwa. Uczestnikami zagranicznej spółki lub innej jednostki 

gospodarczej mogą być na przykład udziałowcy, akcjonariusze, wspólnicy, lub członkowie zarządu 

zagranicznej spółki, którzy zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi posiadają status podatników 

podatku dochodowego w Norwegii. W tym kontekście, właściwymi przepisami prawnymi są przede 

wszystkim przepisy § 2-1 oraz § 2-2 Skatteloven. Teoretycznie, mogą to być zarówno osoby fizyczne, 

                                                             
217Por. B. Kuźniacki, Unikanie opodatkowania…, op. cit., s. 50. 
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jak i osoby prawne (głównie spółki), jednak w praktyce, bezpośrednimi uczestnikami zagranicznych 

spółek są najczęściej  spółki mające w Norwegii status rezydenta podatkowego218. 

W odniesieniu do osób fizycznych kwestię statusu podatnika podatku dochodowego w Norwegii 

reguluje § 2-1 Skatteloven, zgodnie z którym norweskim rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, 

która: (i) przebywa na terytorium Królestwa Norwegii w ciągu kolejnych 12 miesięcy dłużej niż 183 

dni lub (ii) przebywa na terytorium Królestwa Norwegii dłużej niż 270 dni w ciągu kolejnych 36 

miesięcy 219. Przesłanki te mają charakter rozłączny, co oznacza, że wystarczy spełnienie jednej z nich, 

aby osoba fizyczna została norweskim rezydentem podatkowym. Przy czym, utrata norweskiej 

rezydencji podatkowej następuje dopiero, jeśli osoba fizyczna będąca norweskich rezydentem 

podatkowym krócej niż 10 lat przebywa na stałe zagranicą i nie przebywa jednocześnie w Norwegii w 

ciągu roku podatkowego (12 kolejnych miesięcy) dłużej niż 61 dni i ta osoba lub jej bliscy nie posiadają 

do dyspozycji mieszkania w Norwegii220.  Wszystkie te warunki muszą być spełnione w danym roku 

podatkowym, aby osoba fizyczna utraciła norweską rezydencję podatkową. Te same warunki muszą 

zostać spełnione w celu utraty norweskiej rezydencji podatkowej przez osobę fizyczną, która była 

norweskim rezydentem podatkowym co najmniej 10 lat. Jednak w takim przypadku przestaje nim być 

dopiero, gdy warunki te są spełnione przez 3 kolejne lata podatkowe (36 miesięcy)221.  

W konsekwencji, NOKUS-reglene mają także zastosowanie do osób fizycznych, które 

mieszkają w innym państwie niż Norwegia, ale w świetle powyżej omówionych przepisów nie utracili 

rezydencji podatkowej w Norwegii222. W tym kontekście warto zauważyć, że osoba fizyczna będąca 

rezydentem podatkowym w Norwegii może utrzymać rezydencję podatkową w Norwegii nabywając 

jednocześnie rezydencję podatkową w innym państwie zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi 

tego państwa. Niemniej jednak można posiadać wyłącznie jedną rezydencję podatkową, dlatego w 

                                                             
218 W literaturze wskazuje się, że w praktyce nie zdarza się, aby bezpośrednimi wspólnikami w kontrolowanych 

spółkach zagranicznych były osoby fizyczne, zob. M. Helminen, The Dividend Concept in International Tax Law: 

Dividend Payments Between Corporate Entities Series on International Taxation, London 1999, s. 207 (koniec 

przypisu nr 56). 
219 Zob. § 2-1(2), Skatteloven. 
220 Zob. § 2-1(3)(a), Skatteloven.  

Bliscy oznaczają małżonka, zarejestrowanego partnera oraz dzieci poniżej 18 roku życia; zob. § 2-1(4), 

Skatteloven. 

Natomiast posiadanie do dyspozycji mieszkania oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie (własność), lub 

najmowanie mieszkania lub posiadanie innej podstawy, z której wynikają prawa do użytkowania mieszkania; zob. 

§ 2-1(5), Skatteloven. 
221 Zob. § 2-1(3)(b), Skatteloven. 
222 Por. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 397. 
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przypadku tzw. zbiegu rezydencji podatkowych, stosuje się właściwe przepisy umów o UPO w celu 

wyznaczenia właściwej rezydencji podatkowej, czyli „reguły przełamania” (ang. tie-breaker rules)223.  

Nie jest jednak jasne, czy w odniesieniu do stosowania NOKUS-reglene konieczne jest ustalenie 

statusu osoby fizycznych jako norweskiego podatnika w oparciu o obowiązującą umowę o UPO, czy 

też wystarczy, że taka osoba jest norweskim podatnikiem w świetle norweskich krajowych przepisów 

podatkowych. Niektórzy autorzy stwierdzają, że treść § 10-62 Skatteloven pozwala uznać, że 

wystarczającą przesłanką jest uzyskanie statusu podatnika w Norwegii według norweskich krajowych 

przepisów podatkowych224. Takie stwierdzenie może wynikać ze zwrotu „norwescy podatnicy” (norw. 

norske skattytere) zawartego w § 10-62 Skatteloven. Można także argumentować, że reguły przełamania 

wskazują, które państwo powinno zostać uznane za jedyne państwo rezydencji na potrzeby stosowania 

reguł dystrybucyjnych obowiązujących w danej umowie o UPO, ale nie rozstrzygają kwestii rezydencji 

podatkowej w odniesieniu do stosowania przepisów krajowych225.  Do tej pory nie zostało wyrażone 

stanowisko Centralnego Urzędu Podatkowego dla Dużych Przedsiębiorstw w tej mierze, ale ze 

wskazówek Dyrektoriatu Podatkowego (norw. Skattedirektoratet) dotyczących stosowania norweskich 

przepisów podatkowych wynika, że ustalając rezydencję podatkową w Norwegii należy brać pod uwagę 

zarówno norweskie prawo podatkowe, jak i właściwe przepisy umów o UPO, których stroną jest 

Norwegia226. Zatem trudno jest jednoznacznie wskazać, które z powyższych rozwiązań jest właściwe.  

Jednak wydaje się, że NOKUS-reglene nie mogą mieć zastosowania do osób fizycznych, które są 

norweskimi rezydentami podatkowymi według norweskich przepisów podatkowych, mimo, że nie są 

nimi zgodnie z obowiązującą umową o UPO. W przeciwnym razie, wskazani podatnicy podlegaliby 

podwójnego prawnemu opodatkowaniu – raz w Norwegii na podstawie  NOKUS-reglene i raz w 

państwie ich rezydencji podatkowej wynikającej z właściwej umowy o UPO. Ostatecznie rozwiązanie 

tego zagadnienia zależy od właściwej interpretacji zarówno NOKUS-reglene oraz przepisów danej 

umowy o UPO. W ogólności, należy tak interpretować prawo wewnętrzne państw-stron danej umowy 

o UPO oraz przepisy tej umowy, aby uniknąć podwójnego prawnego opodatkowania. Dlatego wcześniej 

wskazana teza wydaje się słuszna. 

                                                             
223 Zob. Tie-Breaker’ Rules, [w:] Manual on Effective Mutual Agreement Procedure. Annex 3 – Glossary, OECD. 

Zob. także art. 4 ust. 2 Modelu Konwencji w Sprawie Podatków od Dochodu i Majątku opracowanego przez 

Komitet do spraw Podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (MK OECD) oraz punkty 12 i 

13 Komentarza do art. 4 ust. 2 MK OECD z 2010 r. 
224 Zob. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 397. 
225 Por. A. Rust (red.), Double Taxation, [w:] Double taxation within the European Union, Wolters Kluwer Law 

& Business, the Netherlands 2011, s. 9. 
226 Zob. Lignings-ABC (Skattedirektoratet): 2012, Utland - bosatt/ hjemmehørende i Norge (allment), tekst 

dostępny w języku norweskim na stronie internetowej norweskiej administracji podatkowej 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-

ABC/Kapitler/U/?mainchapter=21931#x21931,/. Dostęp: 31 stycznia2013. 
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Rezydencja podatkowa podmiotów innych niż osoby fizyczne (głównie spółki) nie jest 

zdefiniowana w norweskim prawie podatkowym, jednak ich status podatkowy w podatkach 

dochodowych określa § 2-2 Skatteloven. Treść § 10-60 Skatteloven odsyła dalej do § 10-1, który to z 

kolei zawiera odesłanie do § 2-2(1) litery b do e, co oznacza, że tylko podmioty wskazane w tych 

przepisach mogą być uznane za uczestników (nie będących osobami fizycznymi) w kontrolowanych 

spółkach zagranicznych. Zgodnie z § 10-1 oraz § 2-2(1) litery b do e Skatteloven następujące spółki i 

inne jednostki gospodarcze uznawane są w Norwegii za podatników podatku dochodowego: (i) spółki 

akcyjne, (ii) spółki publiczne, (iii) banki i inne instytucje finansowe, (iv) towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych, (v) spółdzielnie, (vi) spółki lub inne jednostki gospodarcze, których wspólnicy lub 

uczestnicy mają prawa do udziału w zyskach, i odpowiedzialność za zobowiązania tych spółek lub 

jednostek gospodarczych jest ograniczona do wysokości kapitału własnego posiadanego przez te 

podmioty.  

W ogólności, status norweskiego podatnika podatku dochodowego mogą posiadać tylko spółki 

i inne jednostki gospodarcze zarejestrowane w norweskim rejestrze działalności gospodarczej, w 

których wszyscy udziałowcy, wspólnicy bądź uczestnicy etc. posiadają ograniczoną odpowiedzialność 

za zobowiązania danej spółki lub jednostki gospodarczej227. To z kolei koresponduje z definicją 

norweskiej spółki akcyjnej228, co oznacza, że w Norwegii, analogicznie jak w Polsce, spółki osobowe 

(z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych, które są w Polsce opodatkowane od 1 stycznia 2014 r.) 

nie są podatnikami podatku dochodowego229 oraz że definicja podmiotów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, co do zasady, zależy od treści prawa 

spółek. Z pewnymi wyjątkami230, zarówno w Polsce, jak i w Norwegii do uzyskania statusu podatnika 

                                                             
227 Zob. K. M. Carlsen, (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 523. 
228 Zob § 2-2(2), LOV 1997-06-13 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), (Ustawa o spółkach akcyjnych, 

tłum. aut.). Warto zauważyć, że norweskie przepisy podatkowe oraz dotyczące spółek nie posługują się nazwą 

"spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". W zamian, spółka inna niż spółka osobowa definiowana jest jako 

spółka, w której wszyscy wspólnicy posiadają ograniczona odpowiedzialność. Tak zdefiniowana jest spółka 

akcyjna. W praktyce, we wskazanym zakresie odpowiada to definicji polskiej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 
229 Zob. § 2-2(2) Skatteloven. 
230 W Norwegii posiadanie osobowości prawnej nie pociąga za sobą automatycznie podmiotowości podatkowej, 

ponieważ zgodnie z norweskim prawem występują również podmioty transparentne podatkowo, które posiadają 

osobowość prawną, zob. B. Folkvord, Corporate Income Tax Subjects – National Report Norway, 2013 EATLP 

Congress, Lizbona 2013, s. 8. 

W Polsce z kolei, określone podmioty nieposiadające osobowości prawnej podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. To dotyczy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

innych niż spółki osobowe oraz zagranicznych spółek osobowych, jeśli zgodnie z prawem krajowym państwa ich 

rezydencji są traktowane jak posiadające osobowość prawną i podlegają w tych państwach nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu. Zob. art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od 

osób prawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, ze zm. Ponadto, zgodnie z art. 4 ustawy 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, od dnia 1 stycznia 2014 r. opodatkowaniu podlegają również 

spółki-komandytowo akcyjne, Dz. U. z dnia 27 listopada 2013 r., poz. 1387.Krytycznie na temat opodatkowania 
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podatku dochodowego od osób prawnych konieczne jest posiadanie osobowości prawnej przyznanej 

prawem spółek, jednak nie jest to przesłanka prawna231. 

Z praktyki stosowania norweskiego prawa podatkowego w omawianym zakresie wynika, że w 

każdym przypadku dla ustalenia rezydencji podatkowej w Norwegii w/w podmiotów istotne jest tzw. 

miejsce faktycznego (efektywnego) zarządu tych podmiotów, a nie miejsce ich założenia lub 

rejestracji232. Zatem Norwegia przyjęła koncepcję ustalenia rezydencji podatkowej w odniesieniu do 

innych podmiotów niż osoby fizyczne, analogiczną do tej wskazanej w art. 4 ust. 3 MK OECD, 

aczkolwiek wydaje się, że w Norwegii większy nacisk kładzie się na miejsce zgromadzeń członków 

zarządu. Z tego powodu warto przytoczyć treść punktu 24 Komentarza do art. 4 ust. 3 MK OECD, który 

wskazuje, że: 

[m]iejsce faktycznego zarządu to miejsce, w którym, z merytorycznego punktu widzenia, 

podejmowane są kluczowe decyzje w sprawach zarządzania i w sprawach handlowych, 

niezbędne dla prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Miejscem faktycznego zarządu 

będzie zazwyczaj miejsce, w którym osoba lub grupa osób sprawujących najwyższe funkcje (na 

przykład rada dyrektorów) podejmuje oficjalnie decyzje, miejsce, w którym wypracowywane 

są działania obejmujące przedsiębiorstwo jako całość. Jednak ponieważ nie można ustalić 

dokładnej normy, zatem w celu ustalenia miejsca faktycznego zarządu powinny być brane pod 

uwagę wszystkie fakty i okoliczności. Dany podmiot może mieć więcej niż jedno miejsce 

zarządu, lecz może mieć tylko jedno miejsce faktycznego zarządu233. 

 

W konsekwencji, za norweskiego udziałowca, wspólnika bądź uczestnika NOKUS mogą być 

spółki lub jednostki gospodarcze mające miejsce faktycznego zarządu w Norwegii, nawet jeśli podmioty 

te zostały założone lub zarejestrowane w państwie innym niż Norwegia234. 

                                                             
spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych zob. 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. 
231 Zob. więcej na temat relacji między podmiotowością prawną podatnika a osobowością prawną 

w M. Kalinowski, Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999, s. 92 i nast. Autor tej monografii wskazał, że 

podmiotowość podatkowoprawna nie jest kategorią uzależnioną od kategorii cywilistycznych, na przykład 

wspomnianej osobowości prawnej. 
232 Zob. przykład ustalenia miejsca faktycznego zarządu dokonany przez Centralny Urzędu Podatkowy dla Dużych 

Przedsiębiorstw w: F.O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 355-358; K. M. Carlsen 

(red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 526-536. 

Zob. także wyrok Høyesterett z dnia 20 września 2002 s sprawie Straffesaken, HR-2001-716 – Rt. 2002, 1144. 

W literaturze zob. F. Zimmer, Skattelov og aksjelov – noen funderinger, [w:] Selskap, kontrakt, konkurs og 

rettskilder – Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år, Oslo 2010, s. 353-356; F. Zimmer, (red.), Bedrift, selskap 

og skatt, op. cit., s. 394-395. 
233 Tłumaczenie Komentarza do MK OECD dokonane przez K. Bany, Warszawa 2011. 
234 W odniesieniu do stosowania przepisów dotyczących podatku od realizacji zysku związanego z transferem 

rezydencji podatkowej do innego państwa, norweskie organy podatkowe przyjmowały także stanowisko, zgodnie 

z którym spółki zarejestrowane w Norwegii, ale zarządzane z innego państwa, powinny być uznawane za 

posiadające w Norwegii rezydencję podatkową. To stanowisko jest pro fiskalne oraz niespójne z przedstawionym 
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Powyżej wskazane przykłady dotyczą możliwości uznania za norweskiego uczestnika w 

NOKUS zarówno osób fizycznych, jak i osób niebędących osobami fizycznymi, które posiadają w 

Norwegii nieograniczony obowiązek podatkowy. Z uzasadnienia do projektu wprowadzenia NOKUS-

reglene oraz ze stanowiska Centralnego Urzędu Podatkowego dla Dużych Przedsiębiorstw wynika 

również, że NOKUS-reglene mogą mieć zastosowanie wobec podmiotów, które zgodnie z treścią § 2-

3(1) litera b) Skatteloven posiadają w Norwegii ograniczony obowiązek podatkowy235. Dotyczy to 

zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, które uzyskują dochód z tytułu prowadzenia na 

terytorium Norwegii działalności gospodarczej opodatkowany w Norwegii zgodnie z § 2-3(1)(b) 

Skatteloven oraz posiadane przez nich udziały w zysku w NOKUS są rzeczywiście związane z 

działalnością gospodarczą prowadzoną w Norwegii. 

Reasumując, za norweskiego podatnika kontrolującego zagraniczną spółkę (uczestnicy w 

NOKUS) mogą zostać uznane osoby fizyczne i prawne posiadające w Norwegii nieograniczony 

obowiązek podatkowy. Teoretycznie uczestnikami zagranicznych spółek mogą być także osoby 

fizyczne i prawne posiadające w Norwegii ograniczony obowiązek podatkowy wynikający z § 2-3(1) 

litera b) Skatteloven, jeśli posiadane przez nich udziały w zysku zagranicznej spółki są rzeczywiście 

związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w Norwegii, której skutkiem było powstanie w tym 

państwie ograniczonego obowiązku podatkowego (dalej: „uczestnicy w NOKUS”). W praktyce, 

uczestnikami NOKUS są najczęściej spółki posiadające w Norwegii  nieograniczony obowiązek 

podatkowy. 

3.2 KONTROLOWANA SPÓŁKA ZAGRNICZNA 

Zgodnie z treścią § 10-60 Skatteloven: 

[p]ostanowienia §§ 10-61 do 10-68 Skatteloven stosuje się do uczestników norweskiej 

kontrolowanej spółki akcyjnej oraz innej spółki lub jednostki gospodarczej o analogicznej 

formie, które posiadają rezydencję podatkową w państwie o niskim opodatkowaniu. 

Postanowienia te stosuje się również do podatników, którzy indywidualnie lub wspólnie 

z innymi podatnikami, bezpośrednio lub pośrednio kontrolują niezależne jednostki gospodarcze 

lub masy majątkowe posiadające rezydencję podatkową w państwie o niskim opodatkowaniu 

oraz bezpośrednio lub pośrednio uzyskują korzyści finansowe od tych podmiotów [tłum. aut.]. 

 

                                                             
wcześniej dominującym stanowiskiem ustalania rezydencji podatkowej w Norwegii osób innych niż osoby 

fizyczne, dlatego jest krytykowane przez przedstawicieli nauki i praktyki norweskiego prawa podatkowego, zob. 

F. Zimmer, Skattelov og aksjelov – noen funderinger, op. cit., s. 353-356. 
235 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Oppfølging av skattereformen 1992, Rozdział 6.8: “Krav om norsk kontroll 

av selskapet som vilkår for beskatning av overskuddet”, s. 78; O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning 

i praksis, op. cit., s. 258; K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, Sentralskattrkontoret for storbedrifter, 

Fagbokforlaget, Bergen 2012, s. 543. 
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W każdym przypadku istotne jest to, aby zagraniczna spółka akcyjna lub jednostka gospodarcza 

( „zagraniczna spółka” lub „NOKUS”) posiadała status podatnika podatku dochodowego. Przy czym 

kwalifikacji zagranicznej spółki jako podatnika podatku dochodowego dokonuje się zgodnie 

z norweskimi przepisami prawa podatkowego236. W praktyce, oznacza to, że NOKUS może być jedynie 

podmiot, w którym wszyscy wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania. 

Zatem, jeżeli przynajmniej jeden ze wspólników zagranicznej spółki posiada nieograniczoną 

odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki, wtedy tego typu spółka nie będzie NOKUS i NOKUS-

reglene nie mają do niej zastosowania237. Dotyczy to takich spółek, jak: spółka jawna, spółka partnerska, 

spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, które są wymienione w § 2-1(2) Skatteloven jako 

podmioty nie będące podatnikami podatku dochodowego w Norwegii.  Brak zastosowania NOKUS-

reglene w odniesieniu do spółek osobowych wynika z tego, że z perspektywy norweskiego prawa 

podatkowego są to podmioty transparentne podatkowo. Zgodnie z obowiązująca w norweskim prawie 

podatkowym zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego (norw. globalinntektprinsippet)238, 

norwescy podatnicy będący wspólnikami zagranicznych spółek osobowych podlegają opodatkowaniu 

w Norwegii w momencie uzyskania dochodu za pośrednictwem tych spółek. Ponadto, Norwegia na 

gruncie prawa krajowego oraz umów o UPO zawieranych od 1992 r.239 stosuje metodę kredytu 

podatkowego, jako metodę unikania podwójnego prawnego opodatkowania. Z tych powodów 

stosowanie NOKUS-reglene w odniesieniu do zagranicznych spółek osobowych kontrolowanych przez 

norweskich podatników jest bezcelowe.  

Ponadto NOKUS-reglene mają zastosowanie również do niezależnych organizacji lub mas 

majątkowych kontrolowanych przez norweskich podatników w sposób bezpośredni lub pośredni 

norwescy oraz jeśli norwescy podatnicy w sposób bezpośredni lub pośredni otrzymują korzyści 

                                                             
236 Zob. K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 523 i przytoczone tam orzecznictwo 

norweskiego Sądu Najwyższego (Norges Høyesterett) oraz interpretacje podatkowe wydane przez Centralny 

Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw (norw. Sentralskattekontoret for storbedrifter). 

Z orzecznictwa Høyesterett wynika również, że ocena statusu podatkowego zagranicznych podmiotów dla 

potrzeby stosowania norweskich przepisów krajowych [fritaksmetoden] musi być dokonana zgodnie z pojęciem 

podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, które obowiązuje w norweskim prawie i norweskiej praktyce 

prawa podatkowego. Dlatego kwalifikację dokonaną zgodnie z prawem siedziby zagranicznego podmiotu należy 

pominąć, zob. wyrok Høyesterett z 12 września 2012 r. w sprawie Statoil Holding, HR-2012-1759-A – Rt. (Norsk 

Restidende) 2012, s. 1380, punkty 25-26. 
237 Zob. § 1-1(1) LOV 1985-06-21 nr 83: Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) 

(Ustawa o spółkach osobowych). W literaturze zob. K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 

523. 
238 Zob. § 2-1 (9) oraz § 2-2 (6), Skatteloven. 
239 Pełna lista umów o UPO zawartych przez Norwegię, wraz z ich treścią, dostępna jest online: 

http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Selected-topics/taxes-and-duties/tax-treaties-between-norway-and-other-

st.html?id=417330. Dostęp 7 lutego 2014 r. 
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majątkowe od tych podmiotów; dotyczy to na przykład trustów, funduszy, prywatnych fundacji, 

spółdzielni, czy też instytucji finansowych240. 

 

3.3 JURYSDYKCJA O NISKIM OPODATKOWANIU (norw. lavskatteland) 

Norweski ustawodawca w § 10-60 Skatteloven wskazał, że zagraniczna spółka może zostać 

uznana za NOKUS, jeśli posiada rezydencję podatkową w tzw. lavskattland, co w dosłownym 

tłumaczeniu z języka norweskiego na polski oznacza państwo (jurysdykcję) o niskim opodatkowaniu. 

W konsekwencji należy ustalić nie tylko, która jurysdykcja posiada niskie opodatkowanie, ale również 

kwestie rezydencji podatkowej danej spółki w tej jurysdykcji241. 

3.3.1 OKREŚLENIE REZYDENCJA PODATKOWA W JURYSDYKCJI O NISKIM 

OPODATKOWANIU 

Norweskie Ministerstwo Finansów wyraziło stanowisko, zgodnie z którym ustalenie rezydencji 

podatkowej zagranicznej spółki w lavskattland nie powinno odbywać się wyłącznie na podstawie zasad 

wymienionych w § 2-2 Skatteloven, ale również na podstawie właściwych przepisów krajowych 

obowiązujących w jurysdykcji podatkowej państwa, w którym dane spółki są założone lub 

zarejestrowane242. Wynika to z tego, że cele przepisów § 2-2 oraz § 10-60 Skatteloven nie są tożsame; 

ten pierwszy dotyczy ustalenia rezydencji podatkowej w Norwegii, natomiast ten drugi ustalenia 

rezydencji podatkowej w obcej jurysdykcji. Ponadto, NOKUS-reglene mają zastosowanie wyłącznie, 

gdy poziom opodatkowania dochodu uzyskiwanego przez NOKUS jest mniejszy o 2/3 opodatkowania 

tego dochodu, gdyby NOKUS miała rezydencję podatkową w Norwegii. Poziom opodatkowania 

dochodu NOKUS zależy od treści przepisów państwa jej rezydencji. Dlatego rezydencja podatkowa 

NOKUS powinna być ustalana zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym całkowity dochód 

NOKUS podlega opodatkowaniu. W takim przypadku, możliwe jest ustalenie tego, czy w państwie 

rezydencji NOKUS jej dochód podlega opodatkowaniu niższemu o 2/3 opodatkowania w Norwegii. To 

prowadzi z kolei umożliwia osiągnięcie celu NOKUS-reglene, jakim jest zapobieganie działań 

norweskich podatników zmierzających do inwestowania w jurysdykcjach o niskim opodatkowania dla 

redukcji opodatkowania w Norwegii. 

                                                             
240 Zob. B. Glad, National Report Norway, [w:] M. Lang, H-J, Aigner, U. Scheuele, M. Stefaner, (red.), CFC 

Legislation, Tax Treaty and EC Law, Eucotax on European Taxation Series, Kluwer Law International 2004, s. 

493. Zob. również wyrok norweskiego Sądu Najwyższego (norw. Norges Høyesterett) w sprawie Ptarmigan Trust 

z 10 czerwca 2002 r., HR-2001-662,  Rt. (Norsk Restidende) 2002, s. 747. 
241 Zob. F. Zimmer, (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 407. 
242 Zob. Uttalelse fra Finansdepartementet, Utv. 1996 s. 1159. 
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Przesłanki uzyskania rezydencji podatkowej przez osoby prawne są różne w różnych 

jurysdykcjach. W Norwegii decyduje miejsce sprawowania faktycznego zarządu, ale w innych 

jurysdykcjach może to być na przykład miejsce siedziby spółki, jej rejestracji, czy też główne miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji, w przypadku gdy zagraniczna spółka nie 

posiada w Norwegii miejsca sprawowania faktycznego zarządu, wtedy o jej rezydencji podatkowej 

decydują przepisy krajowe obowiązujące w jurysdykcji podatkowej, w której spółka ta jest 

zarejestrowana, ma siedzibę lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dla ustalenia 

właściwej rezydencji podatkowej zagranicznej spółki rozstrzygające mogą też być przepisy umów o 

UPO. Na przykład, gdy zagraniczna spółka jest rezydentem podatkowym w państwie A i państwie B 

(innych niż Norwegia) na podstawie krajowych przepisów podatkowych tych państw, ale umowa o UPO 

zawarta między tymi państwami wskazuje, że spółka posiada siedzibę wyłącznie w państwie A, wtedy 

postanowienia umowy o UPO należy uznać za rozstrzygające. Tym samym na potrzeby stosowania 

NOKUS-reglene uznaje się, że zagraniczna spółka posiada siedzibę wyłącznie w państwie A. W takim 

przypadku NOKUS-reglene mogą mieć zastosowanie wyłącznie, jeśli państwo A jest jurysdykcją o 

niskim opodatkowaniu. 

 

3.3.2 OKREŚLENIE JURYSDYKCJI O NISKIM OPODATKOWANIU 

Z kolei definicję lavskattland zawiera § 10-63 Skatteloven, zgodnie z którym: 

[z]a jurysdykcję o niskim opodatkowaniu uznaje się jurysdykcję, w której zwyczajny podatek 

dochodowy od całości dochodów uzyskanych przez spółkę lub jednostkę gospodarczą mającą 

w niej rezydencję podatkową wynosi mniej niż 2/3 przeciętnego podatku dochodowego, który 

zostałby zapłacony w Norwegii, jeśli wskazana spółka lub jednostka gospodarcza posiadałaby 

rezydencję podatkową w Norwegii [tłum. aut.]. 

 

Treść § 10-63 Skatteloven wskazuje, że obca jurysdykcja będzie uznana za lavskattland, jeśli 

zwyczajny podatek dochodowy od całości dochodów uzyskanych przez spółkę lub jednostkę 

gospodarczą mającą w niej rezydencję podatkową wynosi mniej niż 2/3 przeciętnego podatku 

dochodowego, który zostałby zapłacony w Norwegii, jeśli wskazana spółka lub jednostka gospodarcza 

posiadałaby rezydencję podatkową w Norwegii. Taka metoda ustalania jurysdykcji o niskim 

opodatkowaniu w celu stosowania CFC rules zgodnie z nomenklaturą OECD nazywana jest „metodą 

porównywalnego podatku” (ang. a comparable tax approach) 243. W 1996 roku poza Norwegią ta 

                                                             
243 Zob. OECD, Controlled Foreign Company Legislation, Paris 1996, s. 41. 
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metoda była stosowana w Danii, Finlandii, Niemczech, Japonii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej 

Brytanii244,  a więc w większości państw posiadających CFC rules w tym okresie (8 spośród 14 państw).  

OECD w Raporcie dotyczącym CFC rules wskazała, że w państwach posiadających CFC rules 

stosowane są zasadniczo trzy różne techniki porównania poziomu opodatkowania dochodu CFC 

w państwie jej rezydencji i państwie rezydencji jej uczestników: (i) porównanie nominalnych stawek 

podatkowych (wskazanych w przepisach prawa podatkowego) – nadmierne uproszczone porównanie, 

ale łatwe do ustalenia; (ii) porównanie efektywnych stawek podatkowych – oddaje rzeczywisty poziom 

opodatkowania, ale jest bardzo trudne do zrealizowania ze względu na obowiązek ustalenia wysokości 

opodatkowania dochodu CFC odrębnie w każdym roku podatkowym oraz ze względu na obowiązek 

wzięcia pod uwagę rodzaju działalności gospodarczej oraz dochodu uzyskiwanego przez CFC; (iii) 

porównanie podatku faktycznie zapłaconego (w praktyce bardzo podobna technika porównania 

efektywnych stawek podatkowych) – teoretycznie najlepsza technika, ponieważ najdokładniej 

odzwierciedla korzyści podatkowe CFC z racji posiadania rezydencji podatkowej w określonej 

jurysdykcji, ale analogicznie jak w przypadku techniki nr 2 wiąże się z dużymi trudnościami w jej 

zastosowaniu245. 

W Norwegii dochód uzyskiwany przez spółki i inne jednostki gospodarcze będące podatnikami 

podatku dochodowego opodatkowuje się 27% liniową stawką podatkową246, co oznacza, że ta stawka 

podatkowa jest równa przeciętnemu opodatkowaniu tego dochodu w Norwegii. Natomiast 2/3 tej stawki 

podatkowej to 18%, więc na pierwszy rzut oka jurysdykcja podatkowa, w której przeciętna stawka w 

podatku dochodowym jest mniejsza niż 18% może być uznana za lavskattland. Niemniej jednak z treści 

uzasadnienia do NOKUS-reglene oraz z praktyki stosowania tych przepisów prawnych przez norweskie 

organy podatkowe oraz sądy wynika, że w celu ustalenia poziomu opodatkowania niższego niż 2/3 

należy porównać efektywne stawki podatkowe w obcej jurysdykcji oraz w Norwegii, a nie stawki 

nominalne lub też kwoty podatku faktycznie zapłaconego247. W konsekwencji należy wziąć pod uwagę 

wszystkie właściwe przepisy podatkowe dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania w odniesieniu 

do dochodu zagranicznej spółki, które obowiązują w jej rezydencji podatkowej oraz w Norwegii, takie, 

jak; przepisy wskazujące wydatki będące kosztami uzyskania przychodów, przepisy dotyczące stawek 

amortyzacyjnych, przepisy dotyczące tzw. wakacji podatkowych stosowane wobec nowo założonych 

                                                             
244 Ibidem. 
245 Zob. OECD, Controlled Foreign Company Legislation, Paris 1996, s. 42. 
246 Stawka ta obowiązuje od 1 stycznia 2014  r. Zob. Norway - Key Features, IBFD Tax Research Platform. 

Odpłatny dostęp online: http://www.ibfd.org. 
247 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rodział 6.9 Lavskatteland, s. 79; K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning 

i praksis, op. cit., s. 562-576 i przytoczone tam orzecznictwo norweskiego Sądu Najwyższego oraz interpretacje 

podatkowe wydane przez Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw. 
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spółek lub jednostek gospodarczych (ang. tax holidays), czy też przepisy przewidujące podmiotowe 

i przedmiotowe zwolnienia z opodatkowania dochodu248. Prima facie może okazać się, że efektywna 

stawka podatkowa obowiązująca w danej jurysdykcji podatkowej może różnić się od stawki nominalnej. 

Na przykład z badań nad efektywną stawką podatkową przeprowadzonych przez Komisję Europejską 

wynika, że w 2012 r. w Norwegii średnia efektywna stawka w podatku dochodowym od osób prawnych 

wynosiła 26,5% w porównaniu do 27% stawki nominalnej, z kolei w Polsce stawka ta wynosiła 17,5% 

w porównaniu do 19% stawki nominalnej249.  

W praktyce stosowania NOKUS-reglene norweskie organy podatkowe i sądy wykształciły 

zasadę, zgodnie z którą ustalając a następnie porównując efektywne stawki podatkowe w obcej 

jurysdykcji i w Norwegii należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mające wpływ na wysokość 

opodatkowania w zagranicznej jurysdykcji oraz w Norwegii. Dotyczy to w szczególności 

preferencyjnego opodatkowania w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego z konkretnych rodzajów i 

form działalności gospodarczej prowadzonej przez zagraniczną spółkę oraz określonej kategorii źródeł 

dochodów250. Norweskie sądy zastosowały tę zasadę między innymi w sprawie Chile z 26 sierpnia 2006 

r.251 oraz w sprawie Ptarmigan Trust z 10 czerwca 2002 r.252.  

Sprawa Chile dotyczyła norweskiego koncernu, który w latach 1999/2000 założył w Chile dwie 

spółki córki, za pomocą których prowadził na terytorium tego państwa działalność gospodarczą: jedna 

ze spółką zajmowała się produkcją paszy dla ryb, natomiast druga hodowlą ryb. Centralny Urząd 

Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw uznał, że norweski koncern jest zobowiązany na podstawie 

NOKUS-reglene do zapłaty podatku od dochodu uzyskanego przez chilijskie spółki, ponieważ Chile 

stanowi lavskattland. Norweski podatnik zaskarżył tę decyzję do Sądu Rejonowego w Oslo (norw. Oslo 

tingrett), który w wyroku z 29 marca 2005 r. uznał, że norweski koncern nie jest zobowiązany do zapłaty 

podatku na podstawie NOKUS-reglene w odniesieniu do dochodu chilijskich spółek córek253. Centralny 

Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw złożył apelację od tego wyroku do Norweskiego Sądu 

Apelacyjnego (norw. Borgarting lagmannsrett), który uznał, że jedynie w odniesieniu do dochodu 

spółki zajmującej się produkcją paszy dla ryb można uznać Chile za lavskattland, ponieważ norweskie 

                                                             
248 Por. F. Zimmer, (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 409. 
249 Zob. Project for the EU Commission TAXUD/2008/CC/099, Final REPORT 2012, Mannheim, October 2012, 

s. 2.  
250 Por. A. A. Skaar, Norway Joins the ‘CFC Club’; New Rules For Transfers of Assets Into and Out of Norway, 

Tax Notes International 1992, October 5, s. 697; F. Zimmer, (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 409. 
251 Wyrok Sądu Apelacyjnego właściwego dla okręgu administracyjnego Oslo, Buskerud, Østfold oraz 

południowych części Akershus (norw. Borgarting lagmannsrett) w sprawie Chile z 26 sierpnia 2006 r., Nr sprawy: 

LB-2005-76733, Utv. 2006, s. 1151. 
252HR-2001-662,  Rt. 2002, s. 747. 
253Wyrok Sądu Rejonowego w Oslo (norw. Oslo tingrett) z dnia 29 marca 2005 r., Nr sprawy: 04-027715TVI-

OTIR/04, Utv. 2005, s. 567. 

http://www.trp.umk.pl/


 

 

66 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

spółki zajmujące się hodowlą ryb podlegają w Norwegii preferencyjnemu opodatkowaniu254.  

Efektywna stawka podatkowa w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego przez chilijską spółką córkę 

zajmująca się hodowlą ryb (15,9%) była niemalże równa 2/3 efektywnej stawki podatkowej w 

odniesieniu do dochodu uzyskiwanego przez norweską spółką zajmującą się hodowlą ryb  (24,4%), tj. 

stawka ta wynosiła 66,25% stawki norweskiej, a więc do 2/3 norweskiej stawki podatkowej zabrakło 

jedynie 0,41%. Norweski Sąd Apelacyjny stwierdził, że w tak granicznej sytuacji nie jest możliwe 

stwierdzenie w dostatecznym stopniu pewności, że efektywna stawka podatkowa w Chile była mniejsza 

od 2/3 stawki w Norwegii. Ze względu na tę wątpliwość (in dubio pro tributario) należy uznać, że Chile 

nie może być uznane za lavskattland w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego przez spółki prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie hodowli ryb.  

Z kolei w sprawie Ptarmigan Trust, norwescy podatnicy (członkowie rodziny Olsen) byli 

beneficjentami Ptarmigan Trust zarejestrowanego w Liechtensteinie, którego dochody były zwolnione 

w tym państwie z opodatkowania. Rodzina Olsen twierdziła, że analogiczne dochody uzyskiwane za 

pośrednictwem trustu w Norwegii są zwolnione z opodatkowania zgodnie z § 2-32 Skatteloven, dlatego 

Liechtenstein w tej sprawie nie powinien być uznany za lavskattland. Norweski Sąd Najwyższy 

zauważył jednak, że Ptarmigan Trust prowadził działalność handlową, a tego typu trusty nie podlegają 

zwolnieniu z opodatkowania w Norwegii255. Z tego powodu, Liechtenstein w odniesieniu do dochodu 

uzyskiwanego przez Ptarmigan Trust stanowił lavskattland.  

Z utrwalonej praktyki stosowania NOKUS-reglene przez Centralny Urząd Podatkowy dla 

Dużych Przedsiębiorstw wynika, że porównania efektywnych stawek podatkowych między zagraniczną 

jurysdykcją z Norwegią należy dokonać w okresie nie krótszym niż 2 lub 3 lata256. Uzasadnieniem dla 

takiej interpretacji NOKUS-reglene jest to, że porównanie efektywnych stawek podatkowych w dwu 

różnych jurysdykcjach podatkowych musi być dokonane między innymi w oparciu o przepisy 

podatkowe dotyczące, co do zasady, okresów dłuższych niż jeden rok podatkowy; na przykład, przepisy 

dotyczące stawek amortyzacyjnych, czy też przepisy dotyczące tzw. wakacji podatkowych stosowane 

wobec nowo założonych spółek (ang. tax holidays). Na przykład Centralny Urząd Podatkowy dla 

Dużych Przedsiębiorstw w indywidulanej interpretacji podatkowej (norw. forhåndsuttalelse) dotyczącej 

ustalenia efektywnej stawki podatkowej w odniesieniu do spółki założonej w Monako dokonał analizy 

5-letniego okresu, ponieważ nowo założona spółka w Monako korzysta z preferencyjnego 

opodatkowania przez pierwszych 5 lat od dnia jej założenia (wakacje podatkowe): pierwsze 2 lata 0%, 

                                                             
254 Zob. § 8-1(1) Skatteloven. 
255 Zob. § 2-32(2) Skatteloven. 
256 Zob. F.O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 373; K. M. Carlsen (red.), 

Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 563. 
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w 3 roku 8,33%, 16,67% w 4 roku i w 5 roku 25%. Dopiero w 6 roku dochód takiej spółki opodatkowany 

jest ogólną stawką podatkową wynoszącą 33,33%. Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych 

Przedsiębiorstw stwierdził, że w okresie wakacji podatkowych Monako należy uznać za lavskattland257. 

W związku z tym, że NOKUS-reglene dotyczą opodatkowania podatkiem dochodowym, dla 

porównania efektywnych stawek podatkowych między zagraniczną jurysdykcją a Norwegią nie bierze 

się pod uwagę obowiązków podatkowych w podatkach innych niż dochodowe, na przykład w podatku 

majątkowym, podatku od spadków i darowizn, czy też podatku od wartości dodanej (w Polsce podatek 

od towarów i usług). Ponadto, jeśli zagraniczna spółka uzyskuje dochód za pośrednictwem stałego 

zakładu lub spółki zależnej w innej jurysdykcji niż ta, w której podmioty te posiadają rezydencję 

podatkową, wtedy opodatkowanie dochodu stałego zakładu lub spółki zależnej nie powinno być brane 

pod uwagę dla obliczenia efektywnej stawki podatkowej w celu ustalenia lavskattland. Treść § 10-63 

Skatteloven wskazuje bowiem na przeciętny podatek dochodowy, któremu podlega zagraniczna spółka 

mająca rezydencję podatkową w danej jurysdykcji podatkowej. Zatem opodatkowanie w innych 

jurysdykcjach nie powinno mieć znaczenia w omawianym zakresie. Jednak dochód uzyskiwany przez 

NOKUS za pośrednictwem stałego zakładu zlokalizowanego w innych jurysdykcjach podatkowych 

podlega opodatkowaniu zgodnie z NOKUS-reglene258. W literaturze wskazuje się również, że obliczenia 

efektywnej stawki podatkowej powinno dokonać się przed zastosowaniem metody wyłączenia z 

opodatkowania lub metody kredytu podatkowego obowiązujących w umowach o UPO, ponieważ 

metody te służą uniknięciu podwójnego opodatkowania w sensie prawnym. W tym kontekście nie 

wpływają na wysokość przeciętnego podatku dochodowego w państwie rezydencji zagranicznej spółki 

lub jednostki gospodarczej259.  

Warto tu zauważyć, że powyższa definicja jurysdykcji o niskim opodatkowaniu jest wiążąca 

również w odniesieniu do stosowania przepisów § 2-38 (fritaksmetoden) oraz § 16-21(1)(a) Skatteloven 

(stosowanie metody kredytu podatkowego). W tym kontekście definicja lavskattland wyznacza granice 

terytorialne zastosowania fritaksmetoden oraz maksymalną wysokość kredytu podatkowego w 

odniesieniu do dochodu z zagranicznych źródeł. Fritaksmetoden nie ma zastosowania do dochodów z 

dywidendy oraz zysków kapitałowych uzyskiwanych przez norweskich podatników z tytułu posiadania 

udziałów lub akcji w spółkach posiadających rezydencję podatkową w jurysdykcji o niskim 

opodatkowaniu (lavskattland): (i) która nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; lub (ii) 

                                                             
257Zob. Utv. 2001 s. 263, SFS2000-622. 
258 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Oppfølging av skattereformen 1992, Rozdział 6.9 Lavskatteland, s. 79; K. M. 

Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 576-587 i przytoczone tam orzecznictwo norweskich sądów 

oraz interpretacje podatkowe wydane przez Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw. 
259 Zob. B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 497-498. 
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należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale spółka będąca rezydentem podatkowym tej 

jurysdykcji nie prowadzi autentycznej działalności gospodarczej260. 

3.3.3 „BIAŁA” I „CZARNA” LISTA JURYSDYKCJI PODATKOWYCH 

Do 2004 r. norweskie Ministerstwo Finansów było niechętnie nastawione do wprowadzenia 

listy jurysdykcji o preferencyjnym opodatkowaniu. Głównym powodem przyjęcia takiego stanowiska 

było to, że sporządzenie takich list według norweskiego Ministerstwa Finansów jest w praktyce bardzo 

trudne ze względu na duże różnice w systemach podatkowych różnych państw oraz ciągłe zmiany 

zachodzące nie tylko prawie podatkowym tych państw, ale również w Norwegii261. Sytuacja zmieniła 

się w 2004 r., kiedy to po raz pierwszy norweskie Ministerstwo Finansów ogłosiło listę jurysdykcji 

uznawanych za lavskattland, tzw. czarna lista (norw. svart liste) oraz jurysdykcji nieuznawanych za 

lavskattland, tzw. biała lista (norw. hvit liste). Od początku 2006 r. kompetencje do sporządzania i 

ogłaszania tych list posiada Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw262.  

Czarna lista aktualna na 2013 rok zawiera 31 jurysdykcji podatkowych, w tym żadna ze 

wskazanych jurysdykcji nie jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego263. Jurysdykcja 

podatkowa wskazana na czarnej liście uznawana jest automatycznie za lavskattland bez ustalania 

efektywnej stawki podatkowej.  

Natomiast na białej liście aktualnej na 2013 r. wskazanych zostało 10 jurysdykcji 

podatkowych264. 

Zarówno czarna jak i biała lista są wiążące dla norweskich organów podatkowych nie tylko 

w odniesieniu do stosowania NOKUS-reglene, ale również i fritaksmetoden oraz przepisów dotyczących 

ustalania wysokości kredytu podatkowego265. Państwa umieszczone na białej liście są automatycznie 

                                                             
260 Zob. § 2-38(3)(a) Skatteloven. 
261 Zob. B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 498. 
262 Zob. K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 561. 
263 Czarna lista zawiera następujące jurysdykcje podatkowe: Andora, Anguilla, Wyspy Bahama, Bahrajn (z 

wyjątkiem spółek zajmujacych się przemysłem naftowym), Bermuda, Wyspy BES (Bonaire, St. Eustatius og 

Saba), Kajmany, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hong Kong, Isle of Man, Amerykańskie Wyspy Dziewicze, 

Brytjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Kanałowe (Jersey, Guernsey, Lihou, Jethou, Herm, Alderney, Great Sark, 

Little Sark oraz Brecqhou), Liberia, Macao, Wyspy Marshalla, Malediwy, Mauritius, Mikronezja, Mołdawia, 

Monako, Czarnogóra, Nauru, Oman, Paragwaj, Republika Palau, Serbia, St. Kitts i Nevis, St. Vincent i Grenada, 

Uzbekistan oraz Vanuatu, zob. § 10-63-2 Forskrift om lavskattland – 2013. Zarówna czarna jak i biała lista jest 

dostępna online na oficjalnej stronie internetowej norweskiej administracji podatkowej 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Lover-og-forskrifter/Forskriftsendring-om-lavskattland---

2012/, [dostęp online na dzień: 4.02.2013]. 
264 Australia, Kanada, Chile, Indie, Japonia, Chiny, Chorwacja, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki 

oraz Stany Zjednoczone, zob. § 10-63-3 Forskrift om lavskattland – 2013. 
265 Zob. § 10-63-1 Forskrift om lavskattland – 2013. 
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uznawane za niebędące lavskattland, jednak nie dotyczy to sytuacji, w których spółki posiadające 

rezydencję podatkową w tych państwach: (i) uzyskują dochód opodatkowany niższymi od ogólnych 

stawkami podatkowymi; (ii) podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie preferencyjnych 

przepisów; (iii) osiągają głównie dochód z lavskattland; lub (iv) osiągają głównie dochód z dywidendy 

lub zysków kapitałowych podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie fritaksmetoden266. 

Zatem, jeżeli do danej spółki lub innej jednostki gospodarczej mają zastosowanie wskazane wyjątki, 

wtedy nawet, gdy te podmioty mają rezydencję podatkową w jurysdykcji podatkowej zawartej na białej 

liście, należy porównać efektywne stawki podatkowe dla określenia, czy ta jurysdykcja powinna lub nie 

powinna być uznana za lavskattland. Ponadto, założenie samodzielnej organizacji lub masy majątkowej, 

na przykład trustów lub fundacji, w państwie wskazanym na białej liście nie wystarczy dla uznania, że 

podmioty te nie posiadają rezydenci podatkowej w lavskattland267. W takim przypadku należy 

każdorazowo analizować relacje gospodarcze zachodzące między tymi podmiotami a jurysdykcją 

podatkową, która może być uznana za lavskattland. Ze względu na te wyjątki biała lista nie ma dużej 

przydatności dla norweskich podatników będących uczestnikami w NOKUS. 

3.4 KONTROLA NAD ZAGRANICZNĄ SPÓŁKĄ 

Zgodnie z treścią § 10-62 Skatteloven: 

(1) Norweska kontrola nad zagraniczną spółką lub inną jednostką gospodarczą występuje, jeśli 

co najmniej 50% udziałów lub kapitału jednego z tych podmiotów w sposób bezpośredni lub 

pośredni jest własnością lub jest pod kontrolą norweskich podatników zarówno na początku, 

jak i na końcu roku podatkowego. 

(2) Norweska kontrola występuje również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po 

roku podatkowym, w którym zagraniczna spółka lub jednostka gospodarcza były uznane za 

kontrolowane w rozumieniu przepisów ustępu pierwszego.  Postanowienie niniejszego ustępu 

nie ma jednak zastosowania, jeśli mniej niż 50% udziałów lub kapitału zagranicznej spółki lub 

jednostki gospodarczej w sposób bezpośredni lub pośredni jest własnością lub jest pod kontrolą 

norweskich podatników zarówno na początku, jak i na końcu roku podatkowego. 

(3) Norweska kontrola występuje niezależnie od postanowień ustępu pierwszego i drugiego 

niniejszego paragrafu, jeśli więcej niż 60% udziałów lub kapitału w sposób bezpośredni lub 

pośredni jest własnością lub jest pod kontrolą norweskich podatników na końcu roku 

podatkowego. Wskazana w niniejszym paragrafie norweska kontrola nie występuje, jeśli 

norwescy podatnicy są właścicielami lub kontrolują mniej niż 40% udziałów lub kapitału na 

końcu roku podatkowego [tłum. aut.]. 

  

Główna zasada dotycząca norweskiej kontroli znajduje się w § 10-62(1) Skatteloven. Treść tego 

przepisu prawnego sugeruje, że występują dwa alternatywne warunki, których spełnienie konstytuuje 

norweską kontrolę: (i) norwescy podatnicy posiadają co najmniej 50% udziałów lub kapitału 

                                                             
266 Zob. § 10-63-3(1 oraz 2) Forskrift om lavskattland – 2013. 
267 Zob. § 10-63-3(3) Forskrift  om lavskattland – 2013. 
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zagranicznej spółki lub innej jednostki gospodarczej; lub (ii) norwescy podatnicy kontrolują zagraniczną 

spółkę lub jednostkę gospodarcza w inny sposób, i.e. posiadają kontrolę nad co najmniej 50% udziałów 

lub kapitału zagranicznej spółki lub innej jednostki gospodarczej. W tym kontekście, można stwierdzić, 

że pojęcie norweskiej kontroli zostało użyte w § 10-62(1) Skatteloven w dwojakim znaczeniu: (i) jako 

kontrola w szerokim znaczeniu, co obejmuje zarówno kontrolę i własność w wąskim rozumieniu; oraz 

(ii) kontrola w wąskim znaczeniu, co obejmuje odrębnie kontrolę w wąskim znaczeniu rozumianą jako 

posiadanie decydującego wpływu na zarządzanie spółką, oraz własność w znaczeniu prawa prywatnego 

co najmniej 50% udziałów lub kapitału zagranicznej spółki lub innej jednostki gospodarczej268.  

Ponadto, zgodnie ze zdaniem drugim § 10-60 Skatteloven, NOKUS-reglene mają zastosowanie 

również do podatników, którzy bezpośrednio lub pośrednio kontrolują zagraniczne jednostki 

gospodarcze lub masy majątkowe (najczęściej trusty) i otrzymują korzyści od tych podmiotów. Zgodnie 

z uzasadnieniem do wprowadzenia NOKUS-reglene, norweska kontrola występuje również, jeśli 

norwescy podatnicy otrzymują co najmniej połowę korzyści od zagranicznych jednostek gospodarczych 

lub mas majątkowych 269. To stanowisko należy uznać za niewłaściwe, ponieważ § 10-60 Skatteloven 

wskazuje dwa kryteria zastosowania NOKUS-reglene; kontrola nad zagranicznymi jednostkami 

gospodarczymi lub masami majątkowymi oraz otrzymywanie korzyści od tych podmiotów. Z kolei § 

10-62 Skatteloven w ogóle nie odnosi się do kryterium dotyczącego otrzymywania korzyści od 

zagranicznych jednostek gospodarczych lub mas majątkowych. Zatem omawiane stanowisko nie może 

być wyinterpretowane z treści NOKUS-reglene, co oznacza, że nie ma podstawy prawnej. Ponadto treść 

uzasadnienia do NOKUS-reglene wydaje się w omawianym zakresie sprzeczna, ponieważ jest w nim 

wskazane również, że bez kontroli na zagraniczną spółką jej uczestnicy nie mają możliwości 

decydowania o dystrybucji zysków tej spółki270. W praktyce, prawo do otrzymywania co najmniej 50% 

zysków od zagranicznych podmiotów nie jest zawsze ekwiwalentne do posiadania decydującego 

wpływu na dystrybucję tych zysków, chociaż najczęściej tak jest. 

 W Norwegii w podatku dochodowym rok podatkowy pokrywa się, co do zasady, z rokiem 

kalendarzowym271, dlatego wskazany w powyższym przepisie prawnym początek i koniec roku 

podatkowego oznacza odpowiednio 1 stycznia oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Z treści 

powyższych przepisów wynika, że norweska kontrola nad zagraniczną spółką nigdy nie wystąpi, jeśli 

                                                             
268 Zob. F. Zimmer, (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 398; F. Zimmer, Høyesterettsdommer i skattesaker 

2002, Skatterett 2003, s. 359. 
269 Zob.Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rozdział 6.8.2: “Norsk-kontrollerte selskaper og innretninger”, s. 77; Por. 

K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 556.  
270Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rozdział 6.8: “Krav om norsk kontroll av selskapet som vilkår for beskatning 

av overskuddet”, s. 76. 
271 Zob. § 14-1(1) Skatteloven. 
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norwescy podatnicy będą właścicielami lub będą kontrolować mniej niż 40% udziałów lub kapitału tej 

spółki na końcu roku podatkowego. Natomiast, w przypadku gdy norwescy podatnicy będą 

właścicielami lub będą kontrolować więcej niż 60% udziałów lub kapitału zagranicznej spółki na końcu 

roku podatkowego, wtedy norweska kontrola wystąpi zawsze. W pozostałych przypadkach norweska 

kontrola może wystąpić, jeśli: (i) norwescy podatnicy będą właścicielami lub będą kontrolować od 50% 

do 60% udziałów lub kapitału zagranicznej spółki na koniec roku podatkowego oraz co najmniej 50% 

na początku roku podatkowego; (ii) norwescy podatnicy będą właścicielami lub będą kontrolować od 

50% do 60% udziałów lub kapitału zagranicznej spółki na koniec roku podatkowego oraz od 40% do 

50% na początku roku podatkowego i zagraniczna spółka była uznana za kontrolowaną w rozumieniu 

NOKUS-reglene w poprzednim roku podatkowym; (iii) norwescy podatnicy będą właścicielami lub 

będą kontrolować od 40% do 50% udziałów lub kapitału zagranicznej spółki na koniec roku 

podatkowego oraz co najmniej 50% na początku roku podatkowego i zagraniczna spółka była uznana 

za kontrolowaną w rozumieniu NOKUS-reglene w poprzednim roku podatkowym272.  

 W praktyce może zdarzyć się, że norwescy podatnicy w celu uniknięcia posiadania kontroli na 

zagraniczną spółką sprzedadzą część udziałów w tej spółce przed zakończeniem danego roku 

podatkowego osiągając poziom kontroli poniżej 40%, a następnie odkupią te udziały za taką samą lub 

bardzo zbliżoną cenę na początku następnego roku podatkowego. W takim przypadku norweskie organy 

podatkowe na potrzeby stosowania NOKUS-reglene mają prawo zignorować tę transakcję w oparciu o 

ogólną normę skierowaną przeciwko unikaniu opodatkowania wypracowaną przez norweskie 

orzecznictwo w sprawach podatkowych273. To oznacza, że ogólna norma skierowana przeciwko 

unikaniu opodatkowania może mieć zastosowanie nawet, gdy wcześniejsza próba zastosowania 

NOKUS-reglene przez norweskie organy podatkowe w tej samej sprawie podatkowej nie powiodła się. 

Tym samym, w przeciwieństwie do stanowiska obowiązującego na przykład w Niemczech274, te dwie 

różne techniki zwalczania unikania opodatkowania mają we wzajemnych stosunkach charakter 

suplementarny, tzn. zastosowanie jednej z nich nie wyklucza zastosowania drugiej w tej samej sprawie 

podatkowej. Jednak norweskie organy podatkowe nie są uprawnione do stosowania ogólnej normy 

przeciwko unikaniu podatkowania w celu utworzenia nowej przesłanki zastosowania szczególnych 

                                                             
272 Zob. F.O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 351. 
273 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rozdział 6.8 Krav om norsk kontroll av selskapet som vilkår for beskatning 

av overskuddet, s. 77; F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 407; B. Glad, National Report Norway, 

op. cit., s. 494; K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 562-576 i przytoczone tam 

orzecznictwo norweskiego Sądu Najwyższego oraz interpretacje podatkowe wydane przez Centralny Urząd 

Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw; Zob. także wcześniej przypis nr 1. 
274 W Niemczech uznaje się, że szczególne środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania, na 

przykład CFC rules, stanowią lex specialis wobec ogólnej klauzuli. Z tego powodu, jeśli w danej sprawie 

dotyczącej unikania opodatkowania zastosowanie mają CFC rules, ogólna klauzula skierowana przeciwko 

unikaniu opodatkowania nie może mieć zastosowania, zob. W. Kessler, R. Eicke, Germany’s New GAAR —

‘Generally Accepted Antiabuse Rule’?, Tax Notes International 2008, Styczeń 14, s. 153. 
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norm przeciwko unikaniu opodatkowaniu lub modyfikacji przesłanek  obecnie obowiązujących. Na 

przykład, organy podatkowego nie mogę obniżyć minimalnego progu kontroli NOKUS z 40% do 30%. 

 Spełnienie powyżej wskazanych przesłanek uzyskania kontroli nad zagraniczną spółką przez 

norweskich podatników pozwala uznać, że mogą oni podejmować kluczowe decyzje dotyczące 

zagranicznej spółki, w szczególności decydować o terminie dystrybucji i ilości dystrybuowanego zysku, 

oraz są w stanie uzyskać od tej spółki informacje potrzebne do ustalenia zobowiązań podatkowych w 

podatku dochodowym275.  

 Niemniej jednak wskazane powyżej progi kontroli zagranicznej spółki są spełnione również, 

gdy norweski podatnik posiada lub kontroluje bezpośrednio lub pośrednio wskazaną liczbę udziałów 

lub kapitału w zagranicznej spółce w danym roku podatkowym łącznie z innymi norweskimi 

podatnikami, niezależnie od ilości indywidualnie posiadanych przez niego udziałów. Nie jest również 

wymogiem, aby norweski podatnik posiadał określoną liczbę udziałów w zagranicznej spółce wspólnie 

z innymi norweskimi podatnikami na podstawie jakiegokolwiek porozumienia, lub też znał ich 

tożsamość276. Taka koncepcja kontroli zagranicznej spółki może prowadzić do opodatkowania zgodnie 

z NOKUS-reglene norweskiego podatnika posiadającego 1% i mniej udziałów w zagranicznej spółce, 

może to być nawet 1 udział lub ułamkowa część 1 udziału, jeżeli w tej samej spółce norwescy podatnicy 

ogółem posiadają 50% udziałów. Zatem koncepcja ta może prowadzić do nieracjonalnych 

i niewyważonych konsekwencji z dwóch zasadniczych powodów. Norweski podatnik posiadający 

nieznaczną ilość udziałów w zagranicznej spółce po pierwsze nie ma realnego i bezpośredniego wpływu 

na jej zarządzanie/kontrolę, w szczególności na decyzje o transferze jej dochodu. Po drugie praktycznie 

niemożliwe jest uzyskanie przez niego informacji niezbędnych do opodatkowania dochodu tej spółki 

„w jego rękach” zgodnie z NOKUS-reglene (deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe 

zagranicznej spółki) 277. Jednak mało prawdopodobne jest, aby opisana sytuacja wystąpiła w 

rzeczywistości, ponieważ struktury kwalifikujące się pod zastosowanie NOKUS-reglene najczęściej są 

kontrolowane przez niewielką ilość podatników mających prawa do zarządzania oraz do udziału w 

zyskach zagranicznych spółek278.  

                                                             
275 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rozdział 6.8 Krav om norsk kontroll av selskapet som vilkår for beskatning 

av overskuddet, s. 76. 
276 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rozdział 6.8 Krav om norsk kontroll av selskapet som vilkår for beskatning 

av overskuddet, s. 76; F.O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 364. 
277 Dlatego niektóre państwa stosują CFC rules wyłącznie do podatników, którzy indywidualnie posiadają nie 

mniej niż 10% udziałów zagranicznej spółki, zob. B. Kuźniacki, Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie 

kontrolowanych spółek zagranicznych, op. cit., s. 54. 

Por. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 400; B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 495. 
278 Zob. F.O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 427. 
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 Z uzasadnienia do NOKUS-reglene oraz z praktyki stosowania tych przepisów wynika, że 

koncepcja norweskiej kontroli nad zagraniczną spółką związana jest z realnymi stosunkami 

zachodzącymi między tą spółką a norweskimi podatnikami. Tym samym norweska kontrola może 

istnieć nie tylko, kiedy norwescy podatnicy posiadają więcej niż 50% akcji bądź udziałów w 

zagranicznej spółce, ale również wtedy, gdy kontrolują oni tę spółki na przykład na podstawie umowy 

spółki, porozumienia z jej akcjonariuszami lub udziałowcami, pełnomocnictwa, czy też w inny sposób 

posiadają wpływ na decyzje podejmowane przez formalnych akcjonariuszy lub udziałowców tej spółki.  

 Zgodnie z uzasadnieniem do wprowadzenia NOKUS-reglene oraz stanowiskiem Centralnego 

Urzędu Podatkowego dla Dużych Przedsiębiorstw norweska kontrola występuje również, gdy norwescy 

podatnicy otrzymują co najmniej 50% korzyści od zagranicznych jednostek gospodarczych lub mas 

majątkowych279. Niezależnie od wątpliwej słuszności tego stanowiska (prawo do otrzymywania zysków 

spółki nie jest tożsame z prawem do jej kontrolowania), wskazać należy, że otrzymywanie korzyści 

przez norweskiego podatnika od zagranicznych podmiotów wynika z jednostronnego stosunku między 

nim a zagranicznym podmiotem, na przykład z tytułu posiadania udziałów w spółce lub bycia 

beneficjentem w truście. Zatem poza zakresem otrzymywanych korzyści powinny znaleźć się przypadki 

prawa do otrzymywania wynagrodzenia przez norweskich podatników z tytułu świadczenia przez nich 

określonych usług na rzecz zagranicznych spółek lub niezależnych organizacji280.  

 Według norweskiego Ministerstwa Finansów oraz Centralnego Urzędu Podatkowego dla 

Dużych Przedsiębiorstw również negatywna kontrola może zostać uznana za norweską kontrolę 

wskazaną w § 10-62 Skatteloven281. Obejmuje to sytuacje, w których norwescy podatnicy mają prawo 

veta w odniesieniu do kluczowych decyzji dotyczących zagranicznej spółki lub niezależnej jednostki 

takich, jak: decyzje o sprzedaży istotnych aktywów, decyzje o podniesieniu lub obniżeniu kapitału 

zakładowego, czy też decyzje o znacznym zadłużeniu oraz wykorzystaniu zakumulowanych zysków.  

 Ponadto norweska kontrola występuje również, gdy norwescy podatnicy w sposób pośredni są 

właścicielami lub kontrolują zagraniczną spółkę lub inną jednostkę gospodarczą.   

 Norwescy podatnicy mogą być właścicielami akcji, udziałów lub prawa do udziału w zyskach 

zagranicznych podmiotów za pośrednictwem tzw. spółek pośredniczących lub spółek bazowych 

                                                             
279 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rozdział 6.8 Krav om norsk kontroll av selskapet som vilkår for beskatning 

av overskuddet, s. 76; K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 556-560 i przytoczone tam 

orzecznictwo norweskiego Sądu Najwyższego oraz interpretacje podatkowe wydane przez Centralny Urząd 

Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw. 
280 Zob. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 407. Zob. kryterium kontroli wskazane w § 10-60 

Skatteloven, in fine. 
281 Zob. Finanskomiteens uttalelser i Innst. O. nr 47 (1991-92), s. 41; Fra lignings- og klagebehandlingen ved 

Sentralskattekontoret for storbedrifter, 1.1.3 Selsktl § 7-3 - norsk kontroll, Utv. 1998, s. 217. 
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posiadających rezydencję podatkową w jurysdykcjach nie uznawanych za lavskattland. Zgodnie ze 

stanowiskiem norweskiego Ministerstwa Finansów w takich sytuacjach pośrednia własność nad 

zagraniczną spółką ma miejsce, jeśli norwescy podatnicy są właścicielami lub kontrolują co najmniej 

50% spółki pośredniczącej, która z kolei jest właścicielem lub kontroluje w odpowiednim stopniu spółkę 

posiadającą rezydencją podatkową w lavskattland282.Przy czym ilość spółek pośredniczących nie jest 

istotna dla ustalenia pośredniej własności, ponieważ w każdym przypadku mnoży się procent udziałów 

posiadanych przez norweskich podatników w spółce lub w spółkach pośredniczących przez udział 

posiadany przez spółki pośredniczące w spółkach posiadających rezydencję podatkową w lavskattland. 

Na przykład spółka A jest norweskim podatnikiem, który posiada 100% udziałów w spółce B 

posiadającej rezydencję podatkową w Australii, z kolei spółka B posiada 100% udziałów w spółce C 

posiadającej rezydencję podatkową w Japonii, a spółka C posiada 50% udziałów w spółce D 

posiadającej rezydencję podatkową w Omanie (lavskattland), co prowadzi do to tego, że norweski 

podatnik posiada pośrednio w spółce D 50% udziałów, więc przesłanka dotycząca pośredniej własności 

została spełniona i NOKUS-reglene mają w takiej sytuacji zastosowanie.  

 Natomiast pośrednia kontrola nad zagraniczną spółką występuje, gdy norwescy podatnicy 

kontrolują tę spółkę za pomocą organów lub podmiotów mających formalne prawa do podejmowania 

kluczowych decyzji w tej spółce. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których norwescy podatnicy 

mogą zgodnie umową spółki lub inną podstawą prawną wybierać całość lub większość członków 

zarządu zagranicznych spółek oraz wydawać im wiążące polecenia, albo w inny sposób mają wpływ na 

decyzje podejmowane przez te podmioty283.  

 W praktyce stosowania NOKUS-reglene pojęcie norweskiej kontroli sprawia wiele problemów 

interpretacyjnych. W tym kontekście warto jest odnieść się do jedynego, jak dotychczas, wyroku 

norweskiego Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej stosowania NOKUS-reglene – sprawa Ptarmigan 

Trust284. Sąd w tym wyroku wskazał, że pojęcia własności i kontroli nad zagraniczną spółką lub 

jednostką gospodarczą są niemalże niemożliwe do rozgraniczenia w przypadku ustalania kontroli w 

szerokim znaczeniu 285. W tym wyroku norweski Sąd Najwyższy stwierdził, że nie jest możliwe 

rozgraniczenie w sposób jasny pojęcia własności i kontroli na potrzeby stosowania NOKUS-reglene, 

ponieważ niektóre kryteria właściwe dla własności są również istotne dla ustalania tego, czy istnieje 

kontrola nad zagranicznym podmiotem, w analizowanej sprawie trustem. Norweski Sąd Najwyższy 

zauważył, że tradycyjne rozumienie pojęcia kontrola oznacza, posiadanie decydującego wpływu na 

                                                             
282 Zob. Finansdepartementet i brev av 3. juni 1993, Anvendelse av Nokus-reglene ved mindre enn 50 pst. norsk 

eie av mellomliggende selskap, Utv. 1993, s. 1338. 
283 Zob. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 406. 
284HR-2001-662, Rt. 2002, s. 747. 
285HR-2001-662, Rt. 2002, s. 747. 
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zarządzanie spółką. Jednak zdaniem norweskiego Sądu Najwyższego, kontrola występuje również 

wtedy, gdy dany podatnik ma wpływ na kwestie związane z wypłatą zysków zagranicznej spółki lub 

niezależnej jednostki gospodarczej, jak to miało miejsce w przypadku członków rodziny Olsen 

będących beneficjentami Ptarmigan Trust. W tym kontekście, według norweskiego Sądu Najwyższego 

pojęcie właściciel oznacza również, osobę, która jest uprawniona do otrzymywania zysków trustu. Co 

więcej, norweski Sąd Najwyższy stwierdził, że w świetle celu NOKUS-reglene, jakim jest walka z 

unikaniem opodatkowania oraz zapewnienie neutralności eksportu kapitału, posiadanie oraz 

wykonywanie praw i uprawnień zwyczajowo związanych z własnością nie ma decydującego znaczenia 

na to, czy daną osobę należy uznać za właściciela danej rzeczy lub prawa286. W opinii Sądu, założenie i 

zarządzanie trustem w sposób, który nakierowany był na przekazywanie korzyści jego beneficjentom 

(członkowie rodziny Olsen), przesądziło o tym, że beneficjenci w takim przypadku powinny być uznani 

na właścicieli trustu287. Wydaje się, że norweski Sąd Najwyższych uzasadnił zastosowanie NOKUS-

reglene odnosząc się do celu, a nie do treści tych przepisów. Takie działanie Sądu, jak wskazał profesor 

Frederik Zimmer, jest: 

(…) niebezpiecznie blisko sytuacji, w której cel przepisów prawa, a nie jego treść, stanowi 

źródło prawa będące podstawą do opodatkowania, [tłum. aut.] 288.  

 

 Co więcej, można również uznać, że norweski Sąd Najwyższy rozszerzył zakres pojęcia 

własność zbyt daleko i w całkowitym oderwaniu od definicji własności w prawie prywatnym289. Zatem 

stwierdzenie, że beneficjenci Ptarmigan Trust byli jego właścicielami było nie tylko niewłaściwe, biorąc 

pod uwagę definicję pojęcia własności obowiązującą w prawie prywatnym, ale również niezgodne z 

treścią NOKUS-reglene. W oparciu o treść uzasadnienia do NOKUS-reglene, wystarczyło stwierdzić, 

że beneficjenci Ptarmigan Trust posiadali kontrolę nad tym trustem, ponieważ posiadali prawo do 

uzyskania, co najmniej 50% majątku pod zarządem trustu290.  

Niemniej jednak treść uzasadnienia w tym zakresie nie znajduje swojego odzwierciedlenia w 

treści NOKUS-reglene, więc takiej rozwiązanie należy odrzucić. Biorąc pod uwagę, że trusty, co do 

zasady nie posiadają właścicieli, pojęcie norweskiej kontroli zgodnie z NOKUS-reglene powinno być 

oparte na tzw. alternatywnej kontroli291, i.e. ustalenie norweskiej kontroli powinno nastąpić przy 

                                                             
286 Por. B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 495-496. 
287 Por. B. Glad, National Report Norway, op. cit., pp. 495-496. 
288 F. Zimmer, Høyesterettsdommer i skattesaker 2002, Skatterett 2003, s. 360. 
289 Por. F. Zimmer, Høyesterettsdommer i skattesaker 2002, Skatterett 2003, s. 359-360. 
290 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rozdział 6.8.2: “Norsk-kontrollerte selskaper og innretninger”, s. 77. 
291 Zob. Stanowisko wyrażone przez sędziego Utgårda w zdaniu odrębnym do wyroku w sprawie Ptarmigan Trust, 

HR-2001-662, s. 762; Por. K. M. Carlsen, (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 536. 
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uwzględnieniu elementów kontroli i własności w wąskim znaczeniu292. Zgodnie ze stanowiskiem 

wyrażonym przez norweskie Ministerstwo Finansów, jeśli beneficjenci trustu mają realny i decydujący 

wpływ na dysponowanie majątkiem należącym do trustu, mogą być uznani za posiadających kontrolę 

na trustem w rozumieniu NOKUS-reglene293. Uznając, że beneficjenci Ptarmigan Trust znajdowali się 

w takiej sytuacji, mogli zostać uznani za posiadających kontrolę na tym trustem. Według autora, obecna 

treść NOKUS-reglene nie jest na tyle jasna i jednoznaczna, by wskazane powyżej wątpliwości dotyczące 

norweskiej kontroli można rozwiać w drodze wykładni językowej. Potwierdza to rozumowanie 

norweskiego Sądu Najwyższego  prowadzące do rozstrzygnięcia wyroku w sprawie Ptarmigan Trust. 

4. WYŁĄCZENIA OD ZASTOSOWANIA NOKUS-REGLENE 

 

Norweski ustawodawca wprowadził dwa wyłączenia od zastosowania NOKUS-reglene, których 

przesłanki zastosowania zostały wskazane w § 10-64(a)(b) Skatteloven. Zgodnie z treścią tego przepisu 

prawnego: 

Opodatkowanie na podstawie §§ 10-61 do 10-68 Skatteloven nie występuje, jeśli: 

 

a) spółka lub jednostka gospodarcza jest podmiotem, do którego mają zastosowanie 

postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Norwegia i ta spółka lub jednostka gospodarcza nie uzyskuje głównie dochodu 

pasywnego, lub 

b)  uczestnik spółki lub jednostki gospodarczej udokumentuje, że podmioty te mają rzeczywistą 

siedzibę w  państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i faktycznie 

wykonują tam działalność gospodarczą oraz Norwegia na podstawie umowy 

międzynarodowej lub innej podstawy prawnej ma prawo uzyskać informacje podatkowe na 

temat tej spółki lub jednostki gospodarczej od państwa, w których te podmioty mają 

rzeczywistą siedzibę. Jeśli nie ma wskazanej podstawy prawnej do uzyskania informacji 

podatkowych, wtedy postanowienia niniejszego przepisu prawnego mają zastosowanie, gdy 

uczestnik dostarczy potwierdzenie autentyczności wskazanej dokumentacji od organów 

podatkowych państwa, w którym ma rzeczywistą siedzibę kontrolowana spółka lub 

jednostka gospodarcza [tłum. aut.]. 

                                                             
292 Zob. F.  Zimmer, Høyesterettsdommer i skattesaker 2002, Skatterett 2003, s. 358. 
293 Zob. list norweskiego Ministerstwa Finansów z dnia 5 kwietnia 1993 r. 5 roku dotyczący stosowanie NOKUS-

reglene do trustów (nieopublikowany). Cytat za: K. M. Carlsen, (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 537. 
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 Wyłączenie od zastosowania NOKUS-reglene dotyczące spółki, która nie osiąga głównie 

pasywnego dochodu oraz jest podmiotem umowy o UPO, której stroną jest Norwegia, stanowiło część 

NOKUS-reglene od początku obowiązywania tych przepisów prawnych. Natomiast wyłączenie 

dotyczące spółki mającej rzeczywistą siedzibę w  państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i faktycznie wykonującej tam działalność gospodarczą zostało wprowadzone do 

Skatteloven w 2007 r. i obowiązywało od początku tego roku294.   

 Powyżej wskazane wyłączenia od zastosowania NOKUS-reglene wynikają z tego, że Norwegia 

jest zobowiązana do przestrzegania określonych zasad z racji członkostwa w międzynarodowych 

organizacjach; przede wszystkim Europejskiego Obszaru Gospodarczeg (dalej: „EOG”)295, do którego 

państwo to przystąpiło w 1992 roku, oraz postanowień ponad 80 umów o UPO, których Norwegia jest 

stroną296.  

Brak wskazanych wyłączeń od zastosowania NOKUS-reglene mógłby prowadzić 

w określonych przypadkach do znacznych utrudnień w realizacji zobowiązań wynikających z wyżej 

wymienionych umów międzynarodowych. 

4.1 SPÓŁKA, KTÓRA JEST PODMIOTEM UMOWY O UPO ZAWARTEJ PRZEZ 

NORWEGIĘ NIE OSIĄGAJĄCA GŁÓWNIE PASYWNEGO DOCHODU (WYŁĄCZENIE 

UMOWY O UPO) 

W celu zastosowania wyłączenia umowy o UPO muszą zostać spełnione kumulatywnie 2 

przesłanki: (i) zagraniczna spółka musi znaleźć się w podmiotowym zakresie umowy o UPO, której 

stroną jest Norwegia, a więc musi być podmiotem opodatkowania zgodnie z właściwymi przepisami 

                                                             
294 LOV 2007-12-14 nr 107: Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt 

(skatteloven) 
295 Porozumienie o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego podpisano w Porto 2 maja 1992 r. (dalej 

również jako: „Porozumienie o EOG”), OJ.  L 1, 3.1.1994, s. 3; W literaturze zob. S. Norbert, EEA Law, A 

Commentary on the EEA Law Agreement, wyd. Fritzes, Stockholm 1993, s. 31-32. 

Warto także zauważyć, że Norwegia jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (dalej 

również jako: „EFTA”), którego Norwegia jest pierwotnym członkiem od 1960 r. Europejskie Stowarzyszenie 

Wolnego Handlu powstało 3 maja 1960 r. na mocy konwencji sztokholmskiej podpisanej 4 stycznia 1960 r. Tekst 

konwencji w języku angielskim jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej EFTA: http://www.efta.int; W 

literaturze zob. J. Stuyck, A. Looijestijn-Clearie, The European Economic Area and the Europe Agreements in: 

The European Economic Area EC-EFTA, wyd. Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer-Boston 1994 r., s. 

1. Jednak członkostwo Norwegii w EFTA nie nakłada na nią obowiązków, które miałyby związek z treścią 

omawianych wyłączeń od zastosowania NOKUS-reglene. Istotne w tym kontekście są postanowienia 

Porozumienia o EOG. 
296 Pełny wykaz umów o UPO, których stroną jest Norwegia wraz z ich tekstami w języku angielskim jest dostępny 

na oficjalnej stronie internetowej norweskiego Ministerstwa Finansów, 

http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Selected-topics/taxes-and-duties/tax-treaties-between-norway-and-other-

st.html?id=417330, [dostęp na dzień: 7.02.2013]. 

http://www.trp.umk.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porto_%28miasto%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1960
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_sztokholmska
http://pl.wikipedia.org/wiki/4_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1960
http://www.efta.int/
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państwa, w którym jest założona lub zarejestrowana oraz (ii) spółka nie może osiągać głównie 

pasywnego dochodu. W uzasadnieniu do wprowadzenia NOKUS-reglene dodano trzecią przesłankę 

zastosowania wyłączenia umowy o UPO: zgodnie z umową o UPO dochód zagranicznej spółki musi 

podlegać opodatkowaniu wyłącznie w państwie jej rezydencji podatkowej (brak prawa do 

opodatkowania jej dochodu w państwie rezydencji jej norweskich udziałowców)297. Przesłanka 

zastosowania przepisów prawa nie może jednak wynikać wyłącznie z prac przygotowawczych, lecz 

musi mieć swoje umocowanie w wiążącym prawie. W związku z tym, że wskazane wyłączenie od 

zastosowania NOKUS-reglene jest korzystne dla norweskich podatników, norweskie organy podatkowe 

nie mogą wymagać od podatników spełnienia przesłanki zastosowania tego wyłączenia w oparciu od 

treść prac przygotowawczych. Byłby to przykład wykładni rozszerzającej na korzyść norweskiego 

Skarbu Państwa (norw. Statskassen). Jeśli intencją norweskiego ustawodawcy było wymaganie tej 

dodatkowej przesłanki przez organy podatkowe w celu zastosowania wyłączenie umowy o UPO, 

powinna ona zostać dodana do treści NOKUS-reglene. 

4.1.1 Dochód pasywny vs. dochód  aktywny 

Norweskie przepisy podatkowe nie definiują pojęcia pasywnego dochodu, ale w nauce i 

praktyce międzynarodowego prawa podatkowego za pasywny dochód uznaje się najczęściej dochód 

niepochodzący bezpośrednio z działalności gospodarczej danej spółki i nieodpowiadający przedmiotowi 

i zakresowi jej działalności. 

Raporty opracowane przez Komitet do spraw Podatkowych Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (dalej jako: OECD), które dotyczą metod zwalczania unikania opodatkowania, 

w tym CFC rules, wskazują następujące kategorie dochodów jako dochody pasywne: odsetki, 

dywidenda, należności licencyjne, zyski kapitałowe czy też dochody pochodzące z wynajmu298. Mimo, 

że raporty OECD nie są wiążące dla norweskich organów podatkowych i sądów, stanowią cenne źródło 

interpretacji umów o UPO.299 

Natomiast za aktywny dochód uznaje się dochód pochodzący bezpośrednio z działalności 

gospodarczej danej spółki i odpowiadający przedmiotowi i zakresowi jej działalności, do którego 

uzyskania wykorzystuje się odpowiednią infrastrukturę personalną oraz techniczną. Do aktywnego 

                                                             
297 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rodział 6.12 Selskaper omfattet av skatteavtale, s. 82. 
298 Zob. OECD, International Tax Avoidance and Tax Evasion: Four Related Studies, Issues in International 

Taxation, 1987, s. 33; OECD, Controlled Foreign Company Legislation, Studies in Taxation of Foreign Source 

Income, 1996, s. 49-54. 
299 F. Zimmer, Høyesterett som skatteavtal tolker, in Carsten Smith and Peter Lødrup (red.), Rettsteori og rettsliv 

: festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002, Oslo, p. 948. 
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dochodu zwykle zalicza się dochód z działalności produkcyjnej i handlowej300. Niemniej jednak 

kwalifikacja dochodu zagranicznej spółki jako dochodu pasywnego lub aktywnego musi odbywać się 

w oparciu o konkretne okoliczności, a nie o ustalone z góry kryteria dotyczące kwalifikacji dochodów301. 

Na przykład banki czy też towarzystwa ubezpieczeniowe z racji świadczonych usług uzyskują głównie 

dochody uznawane w ogólności za pasywne (odsetki, składki ubezpieczeniowe), jednak dochody te nie 

mogą w takim przypadku zostać uznane za pasywne, gdyż pochodzą bezpośrednio z działalności 

gospodarczej banków i towarzystw ubezpieczeniowych i odpowiadają przedmiotowi i zakresowi ich 

działalności. Wyjątkiem w takim przypadku są tzw. uwięzione spółki ubezpieczeniowe (ang. captives), 

które są zakładane, a następnie świadczą usługi ubezpieczeniowe wyłącznie dla określonego 

przedsiębiorstwa będącego ich założycielem302. Dochód tego typu podmiotów uznawany jest za 

pasywny303. Niemniej jednak nawet uwięzione spółki ubezpieczeniowe mogą otrzymywać dochód 

aktywny, ponieważ ich założenie i funkcjonowanie może mieć swoje ekonomiczne uzasadnienie, 

akceptowalne dla celów podatkowych. Na przykład zdecydowana większość międzynarodowych 

korporacji naftowych, w tym wszystkie korporacje norweskie, korzystają z usług uwięzionych spółek 

ubezpieczeniowych, ponieważ mają problem ze znalezieniem oferty na rynku ubezpieczeniowym, która 

ubezpieczyłaby w sposób korzystny dla tych korporacji, ogromne kwoty potencjalnych strat związanych 

z ryzykiem wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego304.  

Z powyższych powodów, autor uważa, że kwalifikowanie danego dochodu jako pasywnego lub 

aktywnego powinno być oparte o badanie okoliczności jego uzyskiwania w określonej sytuacji, a nie na 

ustalonych odgórne kryteriach. To oznacza jednak, że ustalenie dochodu pasywnego apriorycznie przez 

podatników jest praktycznie bardzo trudne, co może prowadzić do sporów między podatnikami a 

organami skarbowymi. W celu zminimalizowania ryzyka występowania takich sporów, 

rekomendowane jest zdefiniowanie dochodu pasywnego w prawie podatkowym, lub przynajmniej 

podanie kryteriów, które powinny być brane pod uwagę w danych okolicznościach dla jego 

zdefiniowania.  

W treści § 10-64(a) Skatteloven oraz w uzasadnieniu do wprowadzenia NOKUS-reglene nie jest 

wskazane ile procentowo dochodu pasywnego musi uzyskać zagraniczna spółka, aby uznać, że dochód 

                                                             
300 Por. B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 499. 
301 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rodział 6.12: „Selskaper omfattet av skatteavtale”, s. 83. 
302Zob. więcej C. Doggart, Tax Havens and Their Uses. London 1990, s.7 i nast.; J.Głuchowski, Oazy podatkowe, 

Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 73. 
303 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rodział 6.12: ”Selskaper omfattet av skatteavtale”, s. 83. 
304 Zob. A. A. Skaar, Norwegian Insurance Companies and Oil Captives Operating on the Norwegian Continental 

Shels, [w:] Taxation Issues to Captive Insurance Companies, IBFD, Amsterdam 1998, s. 181-184. A. A. Skaar w 

tej książce skupia się głównie na kwestiach dotyczących zaliczania do kosztów uzyskiwania przychodów, kwot 

zapłaconych składek ubezpiezeniowych do uwięzionych spółek ubezpieczeniowych. 
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pasywny stanowi jej główne źródło dochodu ogółem. Niemniej jednak zwrot głównie (norw. 

hovedsakelig) pozwala skonstatować, że musi to być więcej niż 50% dochodów ogółem305. Niektórzy 

autorzy stwierdzają, że zagraniczna spółka uzyskuje głównie dochód pasywny, gdy tego rodzaju dochód 

stanowi, co najmniej 50% jej dochodów ogółem306. Według autora takie stanowisko jest niesłuszne, 

ponieważ co najmniej 50% oznacza również 50%, natomiast głównie (ang. mainly, primarily) zgodnie 

z oxfordzkim słownikiem online oraz norweskim słownikiem online ordnett oznacza w przeważającej 

części (ang. for the most part; norw. for størstedelen); zatem, zwrot głównie powinien oznaczać więcej 

niż 50%, a nie co najmniej 50%307. Przy czym dla obliczenia stosunku dochodu pasywnego do ogółu 

dochodu zagranicznej spółki bierze się pod uwagę zarówno dochody uzyskane bezpośrednio przez tę 

spółkę, jak i za pośrednictwem stałego zakładu308.  

Z treści § 10-64(a) Skatteloven wynika, że opodatkowanie zgodne z NOKUS-reglene nie 

wystąpi w ogóle, jeśli spółka ta nie uzyskuje więcej niż 50% pasywnego dochodu. Jeżeli natomiast 

wspomniana spółka uzyskuje więcej niż 50% pasywnego dochodu, wtedy cały jej dochód, zarówno 

pasywny, jak i aktywny, będzie opodatkowany zgodnie z NOKUS-reglene309.  

To ostatnie rozwiązanie wydaje się zbyt restryktywne i nieproporcjonalne do celu NOKUS-

reglene, jakim jest zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania przez norweskich 

podatników z wykorzystaniem NOKUS. Jeśli NOKUS uzyskuje 49,9% dochodu aktywnego i 50,1% 

dochodu pasywnego oraz ma siedzibę w jurysdykcji o niskim opodatkowaniu poza EOG, z którą 

Norwegia ma zawartą umowę o UPO, wtedy cały dochód NOKUS będzie opodatkowany w rękach jej 

norweskich uczestników na podstawie NOKUS-reglene. Prowadzenie działalności gospodarczej 

tworzącej dochody aktywne nie jest jednak, co do zasady, motywowane i związane z unikaniem 

opodatkowania w podatkach dochodowych. Nie zmienia tego równoczesne uzyskiwanie dochodu 

pasywnego w niemalże identycznej proporcji do dochodu aktywnego. Na przykład spółka zajmująca się 

produkcją i dystrybucją samochodów zwykle uzyskuje znaczne dochody aktywne, które może 

wykorzystać w celu udzielania pożyczek spółkom z grupy lub kontrahentom i w ten sposób uzyskiwać 

również znaczne dochody pasywne (odsetki). W przypadku gdy proporcja tych dochodów wyniesie 

odpowiednio 49,9% i 50,1% oraz spółka ma siedzibę w jurysdykcji o niskim opodatkowaniu spoza 

                                                             
305Por. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 416. 
306 Zob. K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 600; B. Glad, National Report Norway, op. 

cit., s. 500; F.O. Almvik, V. Kristiansen, Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 409. 
307 Można także stwierdzić, że głównie, czyli w przeważającej części, powinno oznaczać znacznie więcej niż 50%, 

na przykład 70% i więcej. Jednak kwestia procentowego odpowiednika słowa głównie jest polemiczna i jej głębsza 

analiza wykracza poza przedmiotowe ramy niniejszego opracowania. 
308 Zob. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 417. 
309 Zob. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 416; B. Glad, National Report Norway, op. cit., 

s. 501. 
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EOG, z którą Norwegia ma zawarta umowę o UPO, trudno jest automatycznie uznać, że spółka ta jest 

wykorzystywana do unikania opodatkowania w podatkach dochodowych przez jej norweskich 

uczestników. Rozwiązanie to może także negatywnie wpłynąć na zgodność NOKUS-reglene z 

przepisami umów o UPO, których stroną jest Norwegia310. 

4.2 SPÓŁKA MAJĄCA RZECZYWISTĄ SIEDZIBĘ W  PAŃSTWIE NALEŻĄCYM DO 

EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I FAKTYCZNIE WYKONUJĄCA W 

TYM PAŃSTWIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (WYŁĄCZENIE EOG) 

Przed szczegółowym omówieniem Wyłączenia EOG, warto zwięźle przedstawić relacje 

zachodzące między prawem EOG/UE a norweskim krajowym prawem podatkowym. 

4.2.1 RELACJE ZACHODZĄCE MIĘDZY PRAWEM EOG/UE A NORWESKIM 

KRAJOWYM PRAWEM PODATKOWYM 

 Organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Norwegia (EEA/EFTA) współpracują z 

Unią Europejską w zakresie harmonizacji prawa oraz budowania wspólnego rynku. W konsekwencji 

większość przepisów unijnych implementowanych przez państwa EFTA reguluje fundamentalne 

swobody przepływu towarów, osób, usług, kapitału oraz swobody prowadzenia działalności 

gospodarczej (fundamentalne swobody)311. Mimo, że Porozumienie o EOG nie reguluje kwestii 

podatkowych,  istotne dla kwestii opodatkowania dochodu jest to, że zakaz dyskryminacji oraz restrykcji 

w odniesieniu do fundamentalnych swobód jest w ogólności uregulowany w tym  Porozumieniu w 

identyczny sposób jak w Traktatach Unijnych312.  Główna różnica w tym zakresie występuje w 

odniesieniu do terytorialnego zastosowania swobody przepływu kapitału; otóż, swoboda ta zgodnie z 

art. 63 ust. 1 TFUE ma zastosowanie miedzy państwami członkowskimi UE oraz państwami 

członkowskimi i państwami trzecimi, podczas gdy zgodnie z art. 40 Porozumienia o EOG, swoboda 

przepływu kapitału ma zastosowanie wyłącznie między państwami należącymi do EOG. 

                                                             
310 Zob. dalej: „Koncepcja NOKUS-reglene w świetle umów o UPO”. 
311 Zob. część II (swoboda przepływu towarów) i część III (swobodny przepływ osób, usług i kapitału) 

Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego; W literaturze zob. P.Ch. Müller-Graff, EEA 

– Agreement and EC Law: A Comparison in Scope and Content – Overview on the Basic Legal Link between 

Norway and the European Union in: The European Economic Area: Norway's basic status in the legal construction 

of Europe, wyd. Berlin Verlag Arno Gmbh Spitz Tano Aschehoug, Oslo 1997 r., s. 19. 
312 Zob. w Porozumieniu o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego art. 11 i 12 (swoboda przepływu 

towarów), art. 28 (swoboda przepływu pracowników), art. 31 (swoboda działalności gospodarczej), art. 36 

(swoboda w świadczeniu usług), art. 40 (swoboda przepływy kapitału). 

Por. art. 28 (swoboda przepływu towarów), art. 45 (swoboda przepływu pracowników), art. 49 (swoboda 

działalności gospodarczej), art. 56 (swoboda w świadczeniu usług) oraz 63 (swoboda przepływu kapitału) Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: „TFUE”), Dz.U. UE. Z 9.5.2008, C 115/47. 

http://www.trp.umk.pl/


 

 

82 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

Warto zauważyć, że nadrzędność prawa EOG nad krajowym prawem państw należących do 

EOG nie jest bezpośrednio wyrażona w Porozumieniu o EOG, ale została wyrażona w Protokole nr 35 

do tego Porozumienia: 

[w] przypadkach możliwych konfliktów między wprowadzonymi w życie regułami EOG 

a innymi przepisami ustawowymi, Państwa EFTA zobowiązują się do wprowadzenia, o ile to 

niezbędne, przepisów ustawowych stanowiących, że w takich przypadkach rozstrzygają reguły 

EOG. 

 

Norwegia implementowała główną część Umowy o EOG (przepisy dotyczące swobód 

podstawowych) za pośrednictwem Ustawy nr 109 z 27 listopada 1992 roku dotyczącej Implementacji 

do Norweskiego Prawa Głównej Części Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej jako: 

„Ustawa o EOG”) 313, co oznacza, że przepisy Umowy o EOG są stosowane na równi z krajowymi 

przepisami norweskimi314. Norwegia dopełniła jednak obowiązku wynikającego z Protokołu nr 35 do 

Porozumienia o EOG wskazując w Rozdziale II Ustawy o EOG, że: 

[w] przypadku konfliktu, postanowienia ustaw krajowych, które służą Norwegii w dopełnieniu 

obowiązków wynikających z Umowy o EOG przeważają nad innymi postanowieniami ustaw 

krajowych regulujących te same kwestie. To sama reguła ma zastosowanie do rozporządzeń, 

które służą Norwegii w dopełnieniu obowiązków wynikających z Umowy o EOG, a które są 

w konflikcie z innymi rozporządzeniami, lub gdy wspomniane rozporządzenia są w konflikcie 

z późniejszymi ustawami krajowymi. 

 

 

Postanowienia Ustawy o EOG są zwyczajnymi przepisami ustawowymi, dlatego nadrzędność 

prawa EOG nad norweskim prawem krajowym nie dotyczy przepisów norweskiej Konstytucji (norw. 

Grunnloven)315 . Takie rozwiązanie prawne jest zgodne z treścią Protokołu nr 35 do Porozumienia o 

EOG, ponieważ nadrzędność prawa EOG wyrażona w tym Protokole jest ograniczona do krajowych 

przepisów ustawowych. Nadrzędność ta jest również ograniczona do postanowień Porozumienia o 

EOG, które zostały implementowane do prawa krajowego państw należących do EOG, dlatego nie 

obejmuje ona postanowień Porozumienia o EOG nieimplementowanych do prawa krajowego tych 

państw316. 

                                                             
313 Zob. Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven), (Ustawa o EOG).  
314 Zob. Rodział I Ustawy o EOG. 
315 Zob. A. Bullen, Norway, [w:] Brokelind, C. (ed.), Towards a Homogeneous EC Direct Tax Law, IBFD, 

Amsterdam 2007, s. 264. 
316 Zob. F. Sejersted, (et al.), EØS-rett, 2nd ed., Universitetsforlaget, Oslo 2004, s. 187.  

Cytat za: A. Bullen, Norway, op. cit., s. 264. 
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Ponadto, istotną kwestią w kontekście relacji między prawem EOG/UE a norweskim krajowym 

prawem podatkowym jest znaczenie prawne orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (do 

30 listopada 2009 roku: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), dalej: „TS UE”) 317 dla 

państw należących do EFTA. W tym kontekście należy zauważyć, że kwestie dotyczące zgodności 

norweskiego prawa wewnętrznego z prawem EOG/EFTA rozstrzyga Trybunał EFTA318;  

[b]ez uszczerbku dla przyszłego rozwoju orzecznictwa, postanowienia niniejszego 

Porozumienia, w zakresie, w jakim są one co do istoty tożsame z odpowiednimi zasadami 

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktatu ustanawiającego 

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz aktami przyjętymi w zastosowaniu tych dwóch 

Traktatów, podlegają w zakresie ich wykonania i stosowania wykładni zgodnej z odpowiednimi 

orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydanymi przed datą 

podpisania niniejszego Porozumienia [kursywa dodana]. 

 

Ostatnia cześć powyższego artykułu wskazuje, że orzeczenia TS UE wydane po dacie 

podpisania Porozumienia o EOG nie są wiążące dla krajowych sądów państw należących do EOG. 

Niemniej jednak, zgodnie z art. 3 ust. Umowy między Państwami EFTA dotyczącej powołania Organu 

Nadzorującego EFTA oraz Trybunału EFTA319: 

Organ Nadzorujący EFTA oraz Trybunał EFTA podczas interpretacji i stosowania 

Porozumienia o EOG oraz niniejszej Umowy biorą pod uwagę zasady prawne wypracowane 

przez właściwe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwość Wspólnot Europejskich [obecnie: TS UE] 

wydane po dacie podpisania Porozumienia o EOG, jeżeli interpretacja i stosowanie dotyczy 

postanowień niniejszej Umowy lub zasad obowiązujących w Traktacie ustanawiającym 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla 

i Stali, które są co do istoty tożsame z postanowieniami Porozumienia o EOG lub Protokołów 

od 1 do 4 do tego Porozumienia oraz postanowień aktów prawnych wyliczonych w Aneksie nr 

I i II do niniejszej Umowy [kursywa dodana]. 

 

Zatem treść art. 6 Umowy o EOG w związku z treścią art. 3 ust. 2 Umowy między Państwami 

EFTA dotyczącej powołania Organu Nadzorującego oraz Trybunału EFTA wskazują, że w zakresie, w 

jakim postanowienia Porozumienia o EOG są co do istoty tożsame z odpowiednimi postanowieniami 

                                                             
317 Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r., Trybunał zmienił nazwę z Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i obejmuje: Trybunał 

Sprawiedliwości, Sąd (wcześniej Sąd I Instancji) i Sąd do Spraw Służby Cywilnej; zob. art. 19 ust. 1 Traktatu 

o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 

,C 326/13. 
318 Art. 108 ust. 2 Porozumienia o EOG. 
319Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice, 

tekst tego porozumienia w języku angielskim wraz z protokołami jest dostępny online na oficjalnej stronie 

internetowej EFTA: http://www.efta.int/~/media/Documents/legal-texts/the-surveillance-and-court-

agreement/agreement-annexes-and-protocols/Surveillance-and-Court-Agreement-consolidated.pdf, [dostęp na 

dzień: 25.04.2013]. 

http://www.trp.umk.pl/


 

 

84 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

Traktatów Unijnych, podlegają w zakresie ich wykonania i stosowania wykładni zgodnej z 

odpowiednimi orzeczeniami TS UE wydanymi zarówno przed datą podpisania Porozumienia o EOG, 

jak i po tej dacie. Takie stanowisko zostało przyjęte przez Norweski Sąd Najwyższy, gdyż Sąd ten 

powołuje się na orzecznictwo TS UE w celu interpretacji postanowień Porozumienia o EOG bez 

odnoszenia się do daty tego orzecznictwa, do czego mogłaby go skłonić treść art. 6 Porozumienia o 

EOG320. To oznacza, że norweskie sądy dokonują interpretacji postanowień Umowy o EOG 

implementowanych do norweskiego prawa krajowego zgodnie metodologią i zasadami wypracowanymi 

przez TS UE. W praktyce, Trybunał EFTA oraz norweskie sądy są skłonne pominąć właściwe 

orzecznictwo TS UE tylko w szczególnych przypadkach, co do zasady, wyłącznie, gdy orzecznictwo to 

dotyczy przepisów prawa unijnego, które mają inny zakres i cel niż przepisy Porozumienia o EOG321. 

W każdym przypadku poza zakresem kognicji Trybunału EFTA oraz norweskich sądów będą kwestie 

dotyczące zgodności norweskich przepisów krajowych z postanowieniami unijnych dyrektyw 

harmonizujących system podatkowy w podatkach bezpośrednich, ponieważ Porozumienie o EOG nie 

obejmuje tych aktów prawnych322. Ponadto, do państw EFTY i EOG nie mają zastosowania 

postanowienia Dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania323.  

Zakaz dyskryminacji oraz restrykcji w odniesieniu do fundamentalnych swobód jest 

uregulowany w Porozumieniu o EOG, co do zasady, w identyczny sposób jak w Traktatach Unijnych. 

Zatem orzecznictwo TS UE w tym zakresie powinno być brane pod uwagę podczas tworzenia, 

                                                             
320 Zob. H. P. Graver, The effect of EFTA Court Jurisprudence on the Legal Orders of the EFTA States, Arena 

Working Paper WP 04/18,Centre for European Studies of the University of Oslo, 1 January 2004. Ten artykuł jest 

dostępny online w języku angielskim na stronie internetowej: 

http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-

papers2004/04_18.xml, dostęp kwietnia 2013 r.. 
321 Zob. A. Bullen, Norway, (w:) C. Brokelind (red.), Towards a Homogeneous EC Direct Tax Law, IBFD, 

Amsterdam 2007, s. 262 wraz z orzecznictwem przytoczonym w przypisie nr 3. Autor powołanego artykułu po 

dokonaniu analizy orzecznictwa Trybunału EFTY stwierdził, że pomijanie właściwego orzecznictwa TS UE przez 

Trybunał EFTY prawie nie występuje. Jedyne wyrok wskazany jako przykład pominięcia orzecznictwa TS UE to 

wyrok Trybunału EFTY w sprawie Herbert Rainford-Towning z dnia 10 grudnia 1998 r., E-2/98, REC 205, punkt 

21 wyroku. 
322 Dotyczy to następujących dyrektyw: Dyrektywa Rady 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 z dnia 26 czerwca 2003 r., L 157/49 (ang. Interest & 

Royalties Directive); Dyrektywa Rady 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 z 15 listopada 2009 r., L 310/34 (ang. Merger Directive); 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, Dz. Urz. UE z dnia 29 grudnia 2011 r., L 345/8 (ang. Parent-

Subsidiary Directive).  
323 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylająca Dyrektywę 77/799/EWG, Dz. Urz. UE z dnia 11 marca 2011 r., L 64/1. 
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stosowania i intepretowania norweskich przepisów podatkowych. Takie stanowisko zostało przyjęte i 

wyrażone przez norweskie Ministerstwo Finansów324. Analogiczne stanowisko zostało przyjęte i jest 

stosowane przez norweskie sądy, w tym norweski Sąd Najwyższy325, oraz Radę Odwoławczą 

Centralnego Urzędu Podatkowego326. 

4.2.2 WYŁĄCZENIE EOG 

Biorąc powyższe pod uwagę, nie może dziwić, że po wyroku TS EUz dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes327 norweski ustawodawca postanowił zmienić NOKUS-

reglene nadając im treść zgodną z tym wyrokiem328. W dalszej części artykułu właściwe jest zwięzłe 

przedstawienie rozumowania TS UE, które doprowadziło do rozstrzygnięcia w tej sprawie. 

Trybunał Sprawiedliwości po dokonaniu analizy brytyjskich CFC rules, które w ogólności 

odpowiadały treści oraz celowi NOKUS-reglene329, stwierdził, że tego typu przepisy ograniczają 

swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenie to wynikało ze zróżnicowanego 

traktowania podatkowego i wynikającego z niego niekorzystnego położenia spółek będących 

rezydentami w Wielkiej Brytanii, które posiadają spółkę zależną podlegającą w innym państwie 

członkowskim niższemu poziomowi opodatkowania, tj. mniej niż trzy czwarte kwoty podatku, który 

zostałby zapłacony w Wielkiej Brytanii z tytułu dochodu podlegającego opodatkowaniu330. 

Zróżnicowane traktowanie spółek będących rezydentami w Wielkiej Brytanii zniechęca je do 

zakładania, nabywania lub posiadania spółki zależnej w państwie członkowskim, w którym podlega ona 

                                                             
324 Finansdepartementet har i brev av 23. desember 2004 til Skattedirektoratet uttalt: Norsk skatterett og EØS-

avtalen, Utv. 2005, s. 158. 

Por. wyrok Trybunału EFTA w sprawie Fokus Bank z 23 listopada 2004 r., REC 11, E-1/04. 
325 Zob. wyrok Norweskiego Sadu Najwyższego zw sprawie  A v. Storebrand Skadeforsikring AS (Finnanger I) 

z  dnia 16 listopada 2000 r., Rt. 2000, s.11811; Wyrok Sadu Apelacyjnego w sprawie Fokus Bank ASA v. the 

State/the Directorate of Taxes z dnia 18 maja 2005 r., Utv. 2005, s. 771. 
326 Zob. decyzja Rady Odwoławczej Centralnego Urzędu Podatkowego, Utv. 2006,sp. 122, Dział 2.3.39, s. 192 i 

nast.  
327 Wyrok TS UE z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, Zb. Orz. 2007, s. I-08995. 
328 Zob. LOV 2007-12-14 nr 107: Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt. 
329 Aczkolwiek, należy zwrócić uwagę, że brytyjskie CFC rules w okresie rozstrzygania przez TS UE sprawy 

Cadbury Schweppes były o wiele bardziej elastyczne niż NOKUS-reglene, ponieważ NOKUS-reglene w tym 

okresie posiadały jedynie Wyłączenie umowy o UPO, natomiast brytyjskie CFC rules nie miały zastosowania 

(alternatywne przesłanki wyłączenia), gdy kontrolowana spółka zagraniczna (dalej: KSZ): przyjmowała „możliwą 

do zaakceptowania politykę wypłat”, co oznaczało, że określony procent jej dochodu (90% w roku 1996) był 

wypłacany w ciągu 18 miesięcy po jego osiągnięciu i spółka będąca rezydentem była z tego tytułu opodatkowana; 

wykonywała „działalność zwolnioną od podatku” w rozumieniu tych przepisów, taką jak niektóre rodzaje 

działalności handlowej wykonywanej przez zakład; spełniła „warunek notowania na giełdzie”, co oznaczało, że 

35% praw głosu znajdowało się w obrocie publicznym, spółka zależna była notowana na giełdzie, a jej udziały 

były zbywane na uznanej giełdzie; podlegający opodatkowaniu dochód KSZ nie przekroczył kwoty 50 000 GBP 

(wyjątek de minimis), lub gdy spełnione były warunki tzw. „testu motywacji” przez brytyjskich podatników 

kontrolujących KSZ, zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkty 8 i 9. 
330 Zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 46. 
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niższemu poziomowi opodatkowania331. Taka sytuacja może być uzasadniona, jeśli CFC rules mają 

zastosowanie wyłącznie do czysto sztucznych struktur, których celem jest uniknięcie należnego podatku 

krajowego332. Zdaniem Trybunału, stwierdzenie czysto sztucznej struktury musi być oparte na 

elementach obiektywnych i możliwych do sprawdzenia przez osoby trzecie, w szczególności może o 

tym świadczyć brak fizycznego istnienia kontrolowanej spółki zagranicznej, w tym posiadania przez nią 

lokalu, personelu i wyposażenia333. Informacje o tych elementach powinny być uzyskane przez krajowe 

organy podatkowe na podstawie przepisów zawierających mechanizm wymiany informacji 

podatkowych; w szczególności Dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w 

dziedzinie opodatkowania lub właściwych przepisów umów o UPO334. Trybunał Sprawiedliwości jako 

przykład czysto sztucznych struktur podał spółki zależne charakterze „spółek adresowych” lub „firm-

krzaków”335. W konkluzji TS UE stwierdził, że jeżeli w wyniku zbadania wspomnianych elementów 

okaże się, że niezależnie od istnienia motywów natury podatkowej, rzeczona spółka kontrolowana 

rzeczywiście ma siedzibę w przyjmującym państwie członkowskim i faktycznie wykonuje tam 

działalność gospodarczą, stosowanie CFC rules stanowi nieuzasadnione ograniczenie swobody 

działalności gospodarczej336.  

W konsekwencji tego wyroku, od początku 2007 roku NOKUS-reglene nie mają zastosowania 

do spółki z siedzibą w państwie należącym do EOG, jeśli: (i) norweski uczestnik zagranicznej spółki 

lub jednostki gospodarczej udokumentuje, że spółka lub jednostka gospodarcza posiada rzeczywistą 

siedzibę w tym państwie i faktycznie wykonuje tam działalność gospodarczą; oraz (ii) obowiązuje 

umowa międzynarodowa lub inna podstawa prawna, która przyznaje Norwegii prawo do uzyskania 

informacji podatkowych dotyczących tej spółki lub jednostki gospodarczej od państwa, w którym 

posiadają rzeczywistą siedzibę. W przypadku braku takiej podstawy prawnej, wyłączenie to ma nadal 

zastosowanie, jeśli norweski uczestnik zagranicznej spółki lub jednostki gospodarczej dostarczy 

potwierdzenie autentyczności wskazanej dokumentacji od organów podatkowych państwa, w którym 

spółka lub jednostka gospodarcza ma rzeczywistą siedzibę. Ze względu na treść wyłączenia o UPO oraz 

na to, że Norwegia jest stroną umów o UPO z wszystkimi państwami należącymi do EOG (z wyjątkiem 

Liechtensteinu), NOKUS-reglene nie mają zastosowania do spółek mających siedzibę w państwie 

należącym do EOG, nawet jeśli spółki te osiągają głównie dochód pasywny. 

                                                             
331 Ibidem. 
332 Zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 55. 
333 Zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 67. 
334 Zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 71. 
335 Zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 68. 
336 Zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 64 oraz punkt 75. 
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W treści § 10-64(b) Skatteloven nie wskazano, jakie informacje powinna zawierać 

dokumentacja dostarczona przez norweskiego podatnika, aby wynikało z niej, że zagraniczna spółka 

posiada rzeczywistą siedzibę w  państwie należącym do EOG i faktycznie wykonuje tam działalność 

gospodarczą. Jednak wskazówki w tym zakresie zostały zawarte w materiałach przygotowawczych 

dotyczących wprowadzenia projektu do omawianego zwolnienia337. Z ich treści wynika, że spółka może 

być uznana za posiadającą rzeczywistą siedzibę w danym państwie oraz za prowadzącą na jego 

terytorium realną działalność gospodarczą, jeśli poprzez jej zwyczajną działalność gospodarczą w 

rzeczywisty i trwały sposób uczestniczy w życiu gospodarczym tego państwa. W celu ustalenia tego 

należy dokonać szczegółowej analizy właściwych elementów składających się na funkcjonowanie 

spółki, takich jak to, czy spółka dysponuje odpowiednim lokalem, czy posiada odpowiednie 

umeblowanie i wyposażenie w państwie jej siedziby, czy posiada stały zarząd oraz pozostałych 

prawników, którzy przebywają w państwie jej siedziby oraz zajmują się jej działalnością gospodarczą 

oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i uprawnienia do wykonywania czynności 

niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej spółki oraz podejmowania decyzji związanych 

z tą działalnością338.  

W tym kontekście można stwierdzić, że w niektórych przypadkach zagraniczne organy 

podatkowe nie będą w stanie potwierdzić autentyczności dokumentacji dostarczonej przez norweskiego 

podatnika do norweskich organów podatkowych, mimo, że informacje w niej zawarte będą niezbędne 

do zastosowania przedmiotowego wyłączenia. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których dokumentacja 

zawiera potwierdzenie kompetencji i klasyfikacji zawodowych pracowników zagranicznej spółki, które 

są niezbędne dla wykonywania działalności gospodarczej przez tę spółkę339. Jest to jednak problem 

czysto teoretyczny, ponieważ Norwegia jest stroną umów o UPO zawierających klauzule o wymianie 

informacji podatkowych z wszystkimi państwami należącymi do EOG, z wyjątkiem Liechtensteinu – 

jednak od 31 marca 2012 roku ma zastosowanie umowa o wymianie informacji podatkowych zawarta 

między Norwegią a Liechtensteinem, więc również spółki i jednostki gospodarcze z siedzibą w tym 

państwie mogą podlegać wyłączeniu EOG bez potrzeby dostarczania przez norweskiego podatnika 

potwierdzenia autentyczności dokumentacji, dokonanego przez organy podatkowe340. Jedynym 

państwem, z którym Norwegia ma zwartą umowę o UPO niezawierającą możliwości wymiany 

informacji podatkowych dla potrzeb stosowania przepisów krajowych państw-stron umowy jest 

                                                             
337 Zob.  Ot.prp.nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer. Rozdział 14.4.1: „Betydningen 

av EF-domstolens avgjørelse for NOKUS-reglenes virkeområde”, s. 59. 
338 Por. Opinia Adwokata Generalnego P. Légera wydana w sprawie Cadbury Schweppes dnia 2 maja 2006 r., 

ECR 2006, s. I-7997, punkty 106, 109 oraz 111-114. 
339 Zob. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 420. 
340 Zob. art. 1 Umowy między Królestwem Norwegii a Księstwem Liechtensteinu o wymianie informacji 

dotyczących spraw podatkowych, podpisana dnia 17 grudnia 2010 r. w Paryżu. 
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Bułgaria (umowa z Bułgarią z 1988 roku)341. Jednak nawet w tym przypadku trwają obecnie negocjacje 

nad sporządzeniem i podpisaniem nowej umowy o UPO, w której zapewne klauzula dotycząca wymiany 

informacji podatkowych będzie również miała zastosowania w celu efektywnego stosowania krajowych 

przepisów podatkowych państw stron umowy. 

W materiałach przygotowawczych dotyczących omawianego zwolnienia wskazano również 

pewne elementy istotne dla ustalenia rzeczywistej siedziby zagranicznej spółki oraz wykonywania przez 

nią faktycznej działalności gospodarczej, które nie zostały wskazane w wyroku w sprawie Cadbury 

Schweppes. Niemniej jednak zostały wskazane przez Adwokata Generalnego Légera wydanej w sprawie 

Cadbury Schweppes dnia 2 maja 2006 r.342. Mianowicie norweski ustawodawca wskazał w tych 

materiałach, że ustalenie rzeczywistej siedziby zagranicznej spółki oraz potwierdzenie faktu 

wykonywania przez nią faktycznej działalności gospodarczej wymaga zbadania tego, czy uzyskuje ona 

dochód z własnej działalności gospodarczej. Co więcej, gdy zagraniczna spółka uczestniczy głównie 

w transakcjach wewnątrz grupy spółek, wtedy należy zbadać, czy usługi świadczone przez tę spółkę na 

rzecz spółek w grupie są dla nich niezbędne oraz przynoszą faktyczną wartość dodaną dla reszty spółek 

z grupy343. W związku z tym, że wskazane powyżej elementy składające się na faktyczną siedzibę oraz 

prowadzenie realnej działalności gospodarczej przez zagraniczną spółkę lub jednostkę gospodarczą 

mają swoje odzwierciedlenie w opinii Adwokata Generalnego Légera, ale nie mają swojego 

odpowiednika w treści orzecznictwa TS UE344, można mieć pewne wątpliwości, co do 

proporcjonalności NOKUS-reglene w zwalczaniu czysto sztucznych struktur służących unikaniu 

opodatkowania.  

Z drugiej strony, nawet jeśli opinie Adwokatów Generalnych nie mają mocy wiążącej zarówno 

wobec stron zawisłej sprawy, jak i dla sędziów TS UE rozpatrującej danej sprawę, to opinie te posiadają 

bardzo wysoką jakość i wagę prawną345 i w praktyce w znakomitej większości spraw TS UE wydaje 

                                                             
341 Zob. artykuł 22 ust. 1 Konwencji między Królestwem Norwegii a Bułgarską Republiką Ludową [od 15 

listopada 1990 r. Republika Bułgarii] o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do podatków od 

dochodu i kapitałów, podpisana dnia 1 marca 1988 r. 
342 ECR 2006, s. I-7997, punkty 106, 109 oraz 111-114. 
343 Zob. Ot.prp.nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer. Rozdział 14.4.1: „Betydningen 

av EF-domstolens avgjørelse for NOKUS-reglenes virkeområde”, s. 59. 

Szersza analiza spraw, w których norweskie sądy i organy podatkowe zajmowały się interpretacją wyłączenia od 

zastosowania NOKUS-reglene w odniesieniu do spółek z siedzibą w państwie należącym do EOG w: K. M. 

Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 627-653. 
344 Oprócz wyroku w sprawie Cadbury Schweppes zob. również wyroki TS UE w sprawach: C-250/95 Futura 

Participations and Singer z 15 maja 1997 r., ECR 1997, s. I-2471, punkt 26; C-9/02 De Lasteyrie du Saillant z 11 

marca 2004 r., ECR 2004, s. I-2409, punkt 49; C-446/03 Marks & Spencer z 13 grudnia 2005 r., ECR 2005, s. I-

10837, punkt 35. 
345 W odniesieniu do wagi prawnej i użyteczności opinii Adwokatów Generalncyh zob. C. Ritter, A New Look at 

the Role and Impact of Advocates-General Collectively and Individually, Columbia Journal of European Law 

2005-2006, Vol. 12, s. 758-764. 
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wyroki zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez Adwokata Generalnego w opinii do danej sprawy346. 

Warto również zauważyć, że wskazane elementy rzeczywistej działalności gospodarczej nie są 

wskazane w treści NOKUS-reglene, lecz wyłącznie w materiałach przygotowawczych do tych 

przepisów. Jednak w Norwegii materiały przygotowawcze do wprowadzenia przepisów, w 

szczególności uzasadnienia do projektów ustaw stanowią ważne źródło interpretacji i właściwego 

stosowania przepisów prawa347. Zgodnie z orzecznictwem TS UE, prawo unijne może być naruszone 

nie tylko przez treść przepisów krajowych państw członkowskich UE niezgodną z treścią prawa 

unijnego, ale również przez praktykę organów administracyjnych i sądów (stosowanie prawa 

krajowego) niezgodną z prawem unijnym348. W konwekcji, jeśli norweskie organy podatkowe i sądy 

będą kierowały się wskazówkami zawartymi w uzasadnieniu do NOKUS-reglene, może pojawić się 

ryzyko stosowania NOKUS-reglene w sposób nieproporcjonalny do zwalczania czysto sztucznych 

struktur, co będzie świadczyć o niezgodności tej praktyki z prawem UE/EOG349. 

Co więcej, należy zauważyć, że TS UE w sprawie Cadbury Schweppes analizował zgodność 

brytyjskich CFC rules wyłącznie z przepisami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości, ponieważ 

brytyjska spółka matka posiadała pośrednio 100% udziałów w irlandzkich spółkach córkach, co 

zapewniało jej pełną kontrolę nad tymi spółkami350. Z tego powodu, TS UE stwierdził, że nawet jeśli 

brytyjskie CFC rules: 

wywierają skutki ograniczające swobodne świadczenie usług i swobodny przepływ kapitału, 

skutki te są nieuniknioną konsekwencją ewentualnego ograniczenia swobody 

przedsiębiorczości i w żadnym przypadku nie usprawiedliwiają odrębnej analizy powołanych 

przepisów w świetle art. 49 WE i 56 WE [obecnie: art. 56 i art. 63 TFUE] 351. 

 

 W praktyce analiza zgodności CFC rules z podstawowymi swobodami zależy od struktury i 

treści CFC rules oraz faktów sprawy zawisłej przez TS UE. W przeciwieństwie do brytyjskich CFC 

                                                             
346  Z badań Tridimasa przeprowadzonych w ciągu 6 pierwszych miesięcy 1996 r. wynika, że TS UEwydał 

rozstrzygnięcie analogiczne do sugerowanego przez Adwokatów Generalnych w opiniach w 88% spraw, zob. T. 

Tridimas, The Role of the Advocate General in the Development of Community Law: Some Reflections, 34 

Common Market Law Review 1997,  s. 1362. 
347 Zob. B. Glad,  National Report Norway, op. cit., s. 492. 
348 Trybunał Sprawiedliwości pierwszy raz wyraził tę zasadę w wyroku z 22 czerwca 1989 r. w sprawie 103/88 

Fratelli Costanzo SpA v. Comune di Milano, ECR 1989, s. I-01839, punkt 31. W literaturze zob. D. Antonów, 

Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 112. 
349 Zob. więcej na temat testu proporcjonalności TS UE w sprawach podatkowych w: A. Zalasiński, Case-Law-

Based Anti-Avoidance Measures in Conflict with Proportionality Test – Comment on the ECJ Decision in Kofoed, 

European Taxation 2007, December, s. 571-576; A. Zalasiński, Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z 

prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym WE, Monitor Podatkowy 2007, nr 8, s. 10 i nast. 
350 Zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 13 oraz 32. 
351 Zob. wyrok TS UE w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 13; Zob. również wyrok TS UE 

z  14 października 2004 r. w sprawie C-36/02 Omega, Rec. 2004, s. I-9609, punkt 27. 
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rules352, NOKUS-reglene nie zawierają minimalnego progu procentowego udziałów w NOKUS, który 

musi posiadać norweskich uczestnik, aby NOKUS-reglene miały zastosowanie. Dlatego może zdarzyć 

się, że NOKUS-reglene mogą mieć zastosowanie do norweskiego podatnika, gdy nie ma on kontroli nad 

NOKUS, ponieważ posiada na przykład tylko 1% udziałów w tej spółce. W takim przypadku właściwe 

jest dokonanie analizy zgodności NOKUS-reglene z zasadą swobodnego przepływu kapitału353.  

 Orzecznictwo TS UE sugeruje również, że swobodny przepływ kapitału może mieć 

zastosowanie w tej samej sprawie wraz ze swobodą przedsiębiorczości, jeśli zgodnie z celem 

analizowanego prawa wewnętrznego Państwa Członkowskiego, prawo to ma zastosowanie nie tylko do 

udziałowców mających decydujący wpływ na sprawy spółki354. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 

13 listopada 2012 r. w sprawie C‑35/11 Test Claimants in the FII Group Litigation stwierdził również, 

że: 

[P]rawo Unii powinno być interpretowane w ten sposób, że będąca rezydentem 

państwa członkowskiego spółka posiadająca udziały w spółce mającej siedzibę w 

państwie trzecim zapewniające jej niewątpliwy wpływ na decyzje drugiej z 

wymienionych spółek i umożliwiające określanie jej działalności może się powołać 

na art. 63 TFUE celem zakwestionowania zgodności z tym postanowieniem 

uregulowania owego państwa członkowskiego odnoszącego się do traktowania pod 

względem podatkowym dywidend pochodzących z owych państw trzecich, 

niemającego zastosowania wyłącznie do sytuacji, w których spółka dominująca 

                                                             
352 Zgodnie z treścią brytyjskich CFC rules w okresie rozpatrywania sprawy Cadbury Schweppes przez TS UE 

(1996 rok), brytyjski udziałowiec w musiał posiadać indywidualnie co najmniej 10% udziałów w CFC, aby 

przepisy te miały zastosowanie. Obecnie ten próg wynosi 25%, zob. 371BD (1) Finance Act 2012 c.14. Ta ustawa 

jest dostępna online w języku angielskim na następującej stronie internetowej: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/14/contents/enacted/data.htm, [dostęp na: 26.94.2013]. 
353 „Jak wskazał to rzecznik generalny w pkt 33 opinii, charakter udziału innych spółek będących stronami w 

rzeczonym postępowaniu nie został podniesiony przed Trybunałem. Nie można zatem wykluczyć, że 

postępowanie to dotyczy również wpływu przepisów krajowych będących przedmiotem postępowania przed 

sądem krajowym na sytuację spółek będących rezydentami, które otrzymały dywidendy na podstawie udziału, 

który nie przyznaje im niewątpliwego wpływu na decyzje spółki dokonującej wypłat i nie pozwala im na określanie 

jej działalności. Zatem przepisy te powinny zostać zbadane także w kontekście przepisów traktatu dotyczących 

swobodnego przepływu kapitału” [kursywa dodana], zob. wyrok TS UE z 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-446/04 

Test Claimants, Rec. 2006, s. I-11753, punkt 38.  

Powyższe stanowisko zostało również wyrażone przez Komisję Europejską w odniesieniu do stosowania CFC 

rules oraz przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji między państwami UE a państwami trzecimi, zob. 

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

Stosowanie w UE i wobec krajów trzecich środków zwalczania nadużyć w obszarze podatków bezpośrednich, 

Bruksela, dnia 10 grudnia 2007 r., KOM(2007) 785 wersja ostateczna. Dotychczas nie opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, s. 8. 
354 Zob. wyrok TS UE w sprawie z 12 grudnia 2006 r. C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation, ECR 

2006, s. I-11753, punkt 38; Wyrok TS UE z 27 maja 2007 r. w sprawie C-157/05 Holböck, ECR 2007, s. I-04051, 

punkt 24. 
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wykonuje decydujący wpływ na spółkę wypłacającą dywidendy [kursywa 

dodana]355. 

Powyższe orzecznictwo pozwala stwierdzić, że zastosowanie wyłącznie swobody 

przedsiębiorczości dotyczy spraw, w których analizowane przez TS UE przepisy prawa podatkowego 

dotyczą w praktyce wyłącznie inwestycji związanych z decydującym wpływem na działalność 

zagranicznych spółek356. NOKUS-reglene mają w praktyce zastosowanie do inwestycji związanych z 

posiadaniem decydującego wpływu na zagraniczne spółki, ale w teorii mogą mieć również zastosowanie 

do inwestycji nie związanych z takim wpływem. W konsekwencji, wydaje się, że te przepisy powinny 

być rozpatrywane w praktyce raczej w relacji do swobody przedsiębiorczości niż swobody przepływu 

kapitału. Jednak zastosowanie tej drugiej w omawianym kontekście nie sposób wykluczyć. 

W świetle orzecznictwa TS UE357, stosowanie swobody przepływu kapitału dotyczy w 

szczególności nabycia udziałów lub akcji zagranicznej spółki na rynku kapitałowym bez zamiaru 

posiadania wpływu na zarząd lub uzyskanie kontroli nad tą spółką, lecz wyłącznie w celu uzyskania 

zysku z tej transakcji (na przykład inwestycje port-folio, tj. nabywanie udziałów lub akcji nie 

przekraczających 10% ogółu udziałów lub akcji spółki będącej celem inwestycji). Zatem, można 

argumentować, że stosowanie swobody przepływu kapitału nie wymaga od udziałowca zagranicznej 

spółki uczestnictwa za pośrednictwem tej spółki w życiu gospodarczym państwa należącego do EOG, 

w którym spółka ma siedzibę. Wystarczającym jest bowiem, aby udziałowiec takiej spółki dokonał 

inwestycji za pośrednictwem tej spółki w celu osiągnięcia zysku. Innymi słowy, stosowanie swobody 

przepływu kapitału nie jest uzależnione od posiadania przez spółkę rzeczywistej siedziby w państwie 

należącym do EOG  

Polegającym na tym, że spółka w rzeczywisty i trwały sposób uczestniczy w życiu 

gospodarczym tego państwa. Zamiast tego, wystarczające jest, aby udziałowiec tej spółki realizował za 

jej pośrednictwem rzeczywistą inwestycję kapitałową. Tym samym, w przypadku stosowania swobody 

przepływu kapitału, w przeciwieństwie do stosowania swobody prowadzenia działalności gospodarczej, 

warunek dotyczący rzeczywistej siedziby spółki powinien być traktowany odrębnie od warunku 

dotyczącego realizowania za pośrednictwem spółki rzeczywistej inwestycji mającej na celu osiągnięcie 

zysku. Ze względu na to, że wyłączenie EOG nie zawiera takiego rozróżnienia, zgodność NOKUS-

                                                             
355 Zob. wyrok TS EU z 13 listopada 2012 r. w sprawie C‑35/11 Test Claimants in the FII Group Litigation, jeszcze 

nie opublikowany w zbiorze orzeczenicztwa, punkt 104. 
356 Zob. D. Smit, EU freedoms, non EU-countries and Company Taxation, Eucotax, Alphen aan den Rijn 2012 r., 

s. 475-476. 
357 Zob. wyrok TS UE z dnia 28 września 2006 r. w połączonych sprawach C-282/04 oraz C-283/04 Komisja 

Europejska Wspólnot Europejskich p. Królestwu Holandii, Rec. 2006, s. I-09141, punkt 19. 
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reglene ze swobodą przepływu kapitału wydaje się bardziej wątpliwa, niż w przypadku zgodności ze 

swobodą przedsiębiorczości358.  

Należy wskazać, że pojęcie „czysto sztucznej struktury” powinno być rozumiane w odmienny 

sposób, gdy różne podstawowe swobody mają zastosowanie w kontekście stosowania CFC rules oraz 

różne struktury mogą obejmować kontrolowane spółki. W przypadku swobody przedsiębiorczości za 

czysto sztuczną strukturę nie może być uznana spółka, która zarówno posiada rzeczywistą siedzibę 

w państwie należącym do EOG w formie fizycznej obecności lokalu, personelu i wyposażenia, jak i 

prowadzi w tym państwie realną działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku swobody przepływu 

kapitału za czysto sztuczną strukturę nie może być uznana spółka, która wszakże nie posiada 

rzeczywistej siedziby w państwie należącym do EOG w formie fizycznej obecności lokalu, personelu 

i wyposażenia, ale jej infrastruktura i organizacja jest adekwatna do prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej. Dotyczy to na przykład spółek świadczących usługi finansowe wewnątrz grupy lub spółek 

holdingowych, których działalność, jak stwierdziła Komisja Europejska, zasadniczo nie wymaga 

znacznej obecności fizycznej, w tym w formie lokalu, personelu, czy też wyposażenia359.  

Z powyższej analizy NOKUS-reglene oraz postanowień Porozumienia o EOG wynika, że nadal 

stnieje ryzyko wystąpienia niezgodności między NOKUS-reglene i fundamentalnymi swobodami 

Ryzyko to wynika głównie z tego, że  wyłączenie EOG skupia się głównie na tym, czy spółka ma 

rzeczywistą siedzibę w  państwie należącym do europejskiego obszaru gospodarczego, natomiast 

kwestie związane z czysto sztucznie strukturą są pominięte. Wynika z tego, że norweski ustawodawca 

wykorzystał koncept rzeczywistej siedziby spółki do uzasadnienia wyłączenia zastosowania NOKUS-

reglene, a więc zrezygnowania uzyskiwania wpływów budżetowych z podatku od dochodu  NOKUS. 

Natomiast możliwość zastosowania NOKUS-reglene wyłącznie do czysto sztucznych struktur została 

przeniesiona na dalszy plan. Poza tym, przesłanki zastosowania wyłączenia EOG dotyczą zasadniczo 

swobody przedsiębiorczości, mimo, że dla NOKUS-reglene relewantna jest również swoboda 

przepływu kapitału oraz swoboda świadczenia usług. 

 

 

                                                             
358 Por. A. B., Scapa Passalacqua, L.  Henie, The Norwegian CFC Rules after the Cadbury Schweppes Case, 

INTERTAX 2008, Volume 36, wydanie 8 /9., s. 385-386.  
359 Zob. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego, Stosowanie w UE i wobec krajów trzecich środków zwalczania nadużyć w obszarze podatków 

bezpośrednich, Bruksela, dnia 10 grudnia 2007 r., KOM(2007) 785 wersja ostateczna. Dotychczas nie 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, s. 5. 
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5. KONSEKWENCJE ZASTOSOWANIA NOKUS-REGLENE 

 

5.1 OPODATKOWANIE DOCHODU KONTROLOWANEJ SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ 

W RĘKACH NORWESKIEGO PODATNIKA 

W przypadku wystąpienia przedstawionych powyżej przesłanek zastosowania NOKUS-reglene 

i jednocześnie braku wystąpienia przesłanek wyłączających zastosowanie tych przepisów, norweski 

podatnik kontrolujący zagraniczną spółkę jest zobowiązany do zapłaty podatku od dochodu uzyskanego 

przez tę spółkę w danym roku podatkowym w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku tej spółki 

niezależnie od tego, czy dochód ten został do niego wytransferowany360. Dochód NOKUS ustalany jest 

zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi oraz rachunkowymi państwa jej rezydencji 

podatkowej. Tak ustalony dochód NOKUS stanowi również punkt wyjścia dla jej norweskich 

uczestników w odniesieniu do opodatkowania dochodu NOKUS w ich rękach w Norwegii. Niemniej 

jednak ustalenie dochodu NOKUS, który podlega opodatkowaniu w Norwegii w rękach jej norweskich 

uczestników na podstawie NOKUS-reglene przeprowadza się zgodnie z właściwymi przepisami 

norweskiego prawa podatkowego361. Zatem norwescy podatnicy w celu ustalenia wysokości podatku do 

zapłaty muszą odpowiednio skorygować dane zawarte w księgach i bilansie zagranicznej spółki biorąc 

pod uwagę reguły obowiązujące w norweskim prawie. W przypadku, gdy zgodnie prawem państwa 

rezydencji kontrolowanej spółki zagranicznej, spółka ta nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, sporządzania bilansu, czy też raportów finansowych362, wtedy norwescy podatnicy 

kontrolujący tę spółkę są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji rachunkowej tej spółki zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa norweskiego363. 

Dochód kontrolowanej spółki zagranicznej ustala się według waluty właściwej dla prowadzenia 

ksiąg rachunkowych w państwie rezydencji tej spółki oraz z wykorzystaniem której realizowana jest 

większość transakcji gospodarczych przez tej spółkę, tzw. waluta funkcjonalna (norw. funksjonell 

valuta)364. Następnie dochód ustalony w obcej walucie przelicza się na korony norweskie po kursie 

                                                             
360 Zob. § 10-61 Skatteloven. 
361 Zob. § 10-65(1) Skatteloven oraz Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rozdział 6.10:  „Fastsettelse av skattepliktig 

inntekt”, s. 81. 
362 Zob. wyrok Høyesterett w sprawie Panama z 27 maja 1937 r., Rt. 1937, s. 443 
363 Zob. § 4-1. (Alminnelig opplysningsplikt), LOV 1980-06-13 nr 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven). 

W literaturze zob. F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 423; F.O. Almvik, V. Kristiansen, 

Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 428. 
364 Zob. Ot. prp. nr. 16 (1991-1992), Rodział 6.10:  „Fastsettelse av skattepliktig inntekt”, s. 81; § 3-4. 

Regnskapsvaluta, presentasjonsvaluta og sprĺk, LOV 1998-07-17 nr 56: Lov om ĺrsregnskap m.v. 

(regnskapsloven). W literaturze zob. K. M. Carlsen (red.), Bedriftsbeskatning i praksis, op. cit., s. 654-
655. 
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właściwym na ostatni dzień danego roku podatkowego (co do zasady 31 grudnia danego roku). Warto 

tu także zauważyć, że dla ustalenia części dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej, który jest 

opodatkowany zgodnie z NOKUS-reglene, istotne jest ile norweski podatnik posiada udziału w zysku 

tej spółki, a nie poziom kontroli nad tą spółką. Obrazuje to następujący przykład: dwóch norweskich 

podatników Eivind i Øyvind posiada udziały w kapitale zakładowym zagranicznej spółki. Eivind 

posiada 99% udziałów w kapitale zakładowym, natomiast Øyvind 1%. Eivind nie posiada w ogóle prawa 

do udziału w zysku zagranicznej spółki, natomiast Øyvind posiada 100% praw do udziału w jej zysku. 

W konsekwencji, Øyvind mimo nieznacznej kontroli nad zagraniczną spółką będzie podlegał 

opodatkowaniu zgodnie z NOKUS-reglene w odniesieniu do całego jej dochodu, natomiast Eivind, 

mimo znacznej kontroli nad tą spółką, nie będzie podlegał temu opodatkowaniu w ogóle.  

5.2 MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA STRATY KONTROLOWANEJ SPÓŁKI 

ZAGRANICZNEJ 

Jeśli kontrolowana spółka zagraniczna w danym roku podatkowym poniosła stratę, norweski 

podatnik ma prawo odliczyć tę stratę od dochodu tej spółki w kolejnych latach podatkowych na 

ogólnych zasadach dotyczących rozliczania strat podatkowych365. W tym celu norweski podatnik jest 

zobowiązany do dostarczenia norweskim organom podatkowym oświadczenia, w którym wskaże, że 

wszelka dokumentacja potwierdzająca poniesienie straty przez kontrolowaną spółkę zagraniczną będzie 

dostarczona do norweskich organów podatkowych na ich żądanie366. W tym kontekście należy 

zauważyć, że straty podatkowe poniesione przez norweskiego podatnika z działalności zlokalizowanej 

w Norwegii mogą być rozliczone w tym samym roku podatkowym, w którym zostały poniesione 

poprzez ich odliczenie od dochodu z innych źródeł367. Natomiast w celu rozliczenia strat poniesionych 

przez NOKUS należy poczekać do roku podatkowego, w którym NOKUS osiągnie dochód, co może 

nigdy nie nastąpić.  To prowadzi do asymetrii w traktowaniu wspólników NOKUS oraz zagranicznych 

spółek transparentnych, ponieważ wyłącznie straty tych ostatnich spółek mogą być odliczone od 

dochodu ich Norweskich wspólników. 

Poza tym, NOKUS z nierozliczonymi stratami może teoretycznie nie uzyskać dochodu w 

przyszłych latach, więc rozliczenie jej strat może nie być możliwe w ogólności. To dotyczy sytuacji 

sprzedaży wszystkich akcji lub udziałów NOKUS lub/i następnie jej likwidacji. Dochód ze sprzedaży 

akcji lub udziałów oraz z likwidacji NOKUS nie stanowi jej dochodu, lecz dochód jej uczestników, 

                                                             
365 Zob. § 10-61 w zw. z § 14-6 Skatteloven. 
366 Zob. § 10-66 Skatteloven. 
367 Zob. § 6-3(1) Skatteloven. 
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dlatego NOKUS nie może rozliczyć strat z tym dochodem.368 Ze względu na to, że fritaksmetoden nie 

ma zastosowania do zysków kapitałowych otrzymanych od uczestników niektórych NOKUS369, 

norweskie spółki będące uczestnikami takich NOKUS będą zobowiązane do zapłaty podatku od zysków 

kapitałowych. Strata z tytułu zbycia akcji lub udziałów NOKUS podlega odliczenia, aczkolwiek nie  jest 

to strata NOKUS, lecz jej uczestników. W rezultacie, położenie uczestników takich NOKUS jest 

niekorzystne na dwóch płaszczyznach: (i) brak możliwości rozliczenia strat NOKUS oraz (ii) brak 

wyłączenia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziałów w NOKUS lub/i jej likwidacji. 

5.2.1 POTENCJALNA NIEZGODNOŚĆ Z PRAWEM UNIJNYM: sprawa Marks & 

Spencer 

Rozstrzygnięcie wyroku TS UE (wtedy: ETS) w sprawie C-446/03 Marks & Spencer z 13 

grudnia 2005 r.370 pozwala wskazać, że sposób rozliczania strat NOKUS jest niezgodny z prawem 

unijnym. Sprawa ta dotyczyła brytyjskich przepisów wprowadzających szczególny system rozliczania 

strat w ramach grup spółek (grupowa ulga podatkowa). Zgodnie z tymi przepisami spółki brytyjskie 

mogły rozliczać straty innych spółek z grupy poniesione na terytorium Wielkiej Brytanii ze swoim 

dochodem (konsolidacja dochodów i strat spółek z grupy), ale spółki z poza Wielkiej Brytanii 

znajdowały się poza zakresem. Brytyjska spółka Marks & Spencer złożyła wniosek o rozliczenia strat 

poniesionych przez spółki zależne z grupy, który posiadały siedzibę w Belgii, Niemczech i we Francji. 

Wniosek został odrzucony przez brytyjskie organy podatkowe, gdyż przedmiotowe straty nie były 

poniesione przez spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że 

wyłączenie takiej ulgi w zakresie strat poniesionych przez spółkę zależną mającą siedzibę w innym 

państwie członkowskim ogranicza korzystanie przez tę ostatnią ze swobody działalności gospodarczej, 

zniechęcając ją do tworzenia spółek zależnych w innych państwach członkowskich371. Biorąc pod 

uwagę jednocześnie trzy czynniki mogące stanowić uzasadnienie dla tego ograniczenia; (i) zapewnienie 

wyważonego rozdziału kompetencji podatkowej między państwami członkowskimi, (ii) zapobieganie 

podwójnemu rozliczeniu strat, oraz (iii) zapobieganie unikaniu opodatkowania, TS UE uznał, że 

wskazane ograniczenie może być uzasadnione372. 

                                                             
368 Zob. decyzja Centralnego Urzędu Podatkowego dla Dużych Przedsiębiorstw z dnia 10 czerwca 2009 r., SKN 

2006 9, SKN 2006 10, Utv. 2010, s. 436. 
369 Dotyczy to NOKUS z siedzibą w jurysdykcji o niskim opodatkowaniu (zdefiniowanej w NOKUS-reglene) z 

poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz NOKUS z siedzibą w takich jurysdykcjach należących do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli spółki te nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej, zob. 

§ 2-38 (3) litera a) w zw. z § 10-63 oraz § 10-64 litera b) Skatteloven. 
370 Wyrok TS UE w sprawie C-446/03 Marks & Spencer z 13 grudnia 2005 r., Rec. 2005, s. I-10837. 
371 Wyrok TS UE w sprawie C-446/03 Marks & Spencer, pkt 33. 
372 Wyrok TS UE w sprawie C-446/03 Marks & Spencer, pkt 43-51. 
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Pierwszy z powyższych czynników uzasadniających nie może mieć zastosowania wobec 

traktowania strat NOKUS w świetle NOKUS-reglene, ponieważ zdaniem TS UE: 

dochody i straty są w prawie podatkowym dwiema stronami tego samego medalu, które 

powinny być w ramach danego systemu podatkowego traktowane w sposób koherentny, celem 

zapewnienia wyważonego rozdziału kompetencji podatkowej między zainteresowanymi 

państwami członkowskimi. 

 

Stosowanie NOKUS-reglene prowadzi do przeciwnego rezultatu; mianowicie, dochód NOKUS 

jest przypisywany jej uczestnikom na bieżąco, natomiast jej straty nie są w ogóle brane pod uwagę w 

odniesieniu do ich dochodu z innych źródeł. Zatem, traktowanie strat NOKUS nie wydaje się zgodne z 

powyższą tezą TS UE. 

Co więcej, TS UE skonkludował w ostatniej części wyroku, że: 

Wobec powyższego na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi, że art. 43 WE oraz 48 WE 

[obecnie: artykuły 49 oraz 54 TFUE] nie sprzeciwiają się w obecnym stanie prawa 

wspólnotowego temu, by ustawodawstwo państwa członkowskiego wyłączało w sposób 

generalny możliwość odliczenia przez spółkę dominującą będącą rezydentem od jej dochodu 

podlegającego opodatkowaniu strat poniesionych w innym państwie członkowskim przez jej 

spółkę zależną z siedzibą na jego terytorium, mimo że przewiduje taką możliwość w odniesieniu 

do strat poniesionych przez spółkę zależną będącą rezydentem. Jednakże sprzeczne z art. 43 WE 

oraz 48 WE jest wyłączenie takiej możliwości w przypadku spółki dominującej będącej 

rezydentem, w sytuacji gdy po pierwsze, spółka zależna niebędąca rezydentem wyczerpała 

możliwości uwzględnienia strat poniesionych w państwie, w którym jest rezydentem, w danym 

roku podatkowym w drodze wniosku o udzielenie ulgi, jak również w poprzednich latach 

podatkowych, i po drugie, w państwie, w którym jest ona rezydentem, nie ma możliwości 

uwzględnienia tych strat w kolejnych latach podatkowych przez nią samą bądź przez osobę 

trzecią, w szczególności w przypadku zbycia spółki zależnej na rzecz tej osoby trzeciej [kursywa 

dodana]. 

 

Zakładając, że NOKUS jest całkowicie w posiadaniu norweskim podatników i została 

zlikwidowana, spółka ta nie ma możliwości rozliczenia jej strat w państwie jej rezydencji w przyszłości 

(brak istnienia po likwidacji). Takiej możliwości nie mają również osoby trzecie, którymi w tym 

wypadku są wyłącznie jej norwescy podatnicy – brak możliwości rozliczenia strat NOKUS zgodnie z 

NOKUS-reglene. 

W konsekwencji powyższych uwag, można stwierdzić, że podatkowe traktowanie strat NOKUS 

zgodnie z NOKUS-reglene stanowi nieuzasadnione ograniczenia swobody przedsiębiorczości jej 

norweskich uczestników. To ograniczenie musi być jednak analizowane w świetle tego, że NOKUS-

reglene stanowią szczególny środek prawny skierowany przeciwko unikaniu opodatkowania. Z kolei, 

brytyjskie przepisy analizowane przez TS UE w sprawie Marks & Spencer to zwyczajne przepisy 

podatkowe dotyczące rozliczania strat w ramach grup spółek. To mogłoby być powodem, dla którego 
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TS UE stwierdził, że państwa członkowskie mają nadal prawo wydawać lub utrzymywać przepisy, 

których konkretnym celem jest wyłączenie z ulgi podatkowej całkowicie sztucznych struktur, które 

prowadziłyby do wypaczenia lub uniknięcia skutków krajowego prawa podatkowego.373 Przyjmując, że 

NOKUS-reglene mają zastosowanie wyłącznie do całkowicie sztucznych struktur, co należy ocenić 

odrębnie w każdej sprawie, można argumentować, że ograniczenie swobody przedsiębiorczości poprzez 

niekorzystne podatkowo traktowanie strat NOKUS jest uzasadnione. W związku z tym, że uczestnicy 

NOKUS są zobowiązani do dostarczenia norweskim organom podatkowym (na ich wezwania) 

dokumentacji potwierdzającej realne poniesienie strat przez NOKUS374, całkowita sztuczność NOKUS 

wydaje się wątpliwa. 

Przed 2003 rokiem było możliwe rozliczenie strat NOKUS z dochodem jej norweskiego 

uczestnika uzyskiwanym z innych źródeł, na przykład z działalności gospodarczej prowadzonej na 

terytorium Norwegii375. Norweskiego Ministerstwo Finansów przyjęło jednak stanowisko w 2002 r., 

zgodnie z którym: 

te korzystne zasady [rozliczania strat NOKUS] mogą stwarzać możliwości do podejmowania 

działań motywowanych wyłącznie uzyskaniem korzyści podatkowych. Dlatego Ministerstwo 

Finansów sugeruje zmienić te zasady w sposób, zgodnie z którym straty NOKUS nie mogą być 

rozliczone z dochodem ich norweskich uczestników, ale mogą być rozliczone wyłącznie z 

późniejszym dochodem tych spółek, [kursywa dodana, tłum. aut.] 376. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko wyrażone przez norweskie Ministerstwo Finansów stwierdzić 

należy,  że wprowadzenie obecnie obowiązujących dyskryminacyjnych zasad rozliczania strat NOKUS 

było uzasadnione potrzebą uniemożliwienia norweskim uczestnikom NOKUS unikania opodatkowania 

w Norwegii. Jednak trudno jest uznać, aby norwescy podatnicy zakładali spółki w preferencyjnych 

jurysdykcjach podatkowych, które przynoszą straty, a nie dochody, skoro opodatkowania ich dochodów 

nie występuje lub jest minimalne. Podobnie trudno jest uznać, że uzyskiwanie strat za pośrednictwem 

NOKUS może mieć na celu działanie zmierzające do unikania opodatkowania w Norwegii. Z tych 

powodów uzasadnienie norweskiego Ministerstwa Finansów wydaje się nie mieć argumentów 

wytrzymujących krytykę. 

 

                                                             
373 Wyrok TS UE w sprawie C-446/03 Marks & Spencer, pkt 57. 
374 See §10-66 Skatteloven. Ten sam obowiązek spoczywa na norweskich wspólnikach zagranicznych spółek 

osobowych, ale oni, w przeciwieństwie do uczestników NOKUS, z pewnymi ograniczeniami mogą rozliczyć straty 

tych spółek z ich dochodem z innych źródeł, §10-41(1) w zw. z §10-43 Skatteloven. 
375 Zob. LOV 2003-06-27 nr 63: Lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv., punkt VIII. 
376 Zob. Ot.prp.nr.93 (2002-2003). Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv., Rozdział 2: 

„Avgrensing av retten til å trekkje frå underskot frå NOKUS-selskap”, s. 2. 
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5.3 UNIKNIĘCIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W SENSIE PRAWNYM 

Zastosowanie NOKUS-reglene skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku w Norwegii przez 

norweskiego podatnika od dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej niezależnie od tego, czy dochód 

ten został do przez niego uzyskany. Obowiązek zapłaty podatku od tego dochodu może spoczywać na 

norweskim podatniku po raz kolejny w momencie jego uzyskania od zagranicznej spółki. Taka sytuacji 

prowadzi to do tzw. prawnego podwójnego opodatkowania, czyli nałożenia porównywalnych podatków 

w jednym lub w większej liczbie państw na tego samego podatnika z tego samego tytułu i za taki sam 

okres377.  Warto tu zauważyć, że ta ostatnia przesłanka podwójnego międzynarodowego opodatkowania 

w sensie prawnym zazwyczaj nie jest spełniona na skutek zastosowania NOKUS-reglene (i w ogólności 

CFC rules), ponieważ opodatkowania zgodnie z tymi przepisami następuje we wcześniejszym roku 

podatkowym niż opodatkowanie dochodu faktycznie otrzymanego od NOKUS przez jej norweskich 

uczestników. Niemniej jednak podwójne opodatkowanie spowodowane stosowaniem NOKUS-reglene 

jest niemalże identyczne do podwójnego międzynarodowego opodatkowania w sensie prawnym, które 

może hamować rozwój i stosunki gospodarcze w państwie, lub między państwami378. Podwójne prawne 

opodatkowanie spowodowane opodatkowaniem na podstawie NOKUS-reglene jest unikane 

w odmienny sposób w odniesieniu do osób fizycznych i osób innych niż osoby fizyczne, kontrolujących 

zagraniczną spółkę (głównie spółki). 

W odniesieniu do osób fizycznych kontrolujących zagraniczną spółkę stosuje się odpowiednio 

zmodyfikowany model dotyczący opodatkowania udziałowców (norw. aksjonærmodellen)379. Zgodnie 

z aksjonærmodellen norweski podatnik będący osobą fizyczną płaci podatek z tytułu uzyskania 

dochodów od norweskiej spółki od kwoty tego dochodu pomniejszonej o 27% podatku dochodowego 

od osób prawnych zapłaconego przez spółkę transferującą dochód. Następnie udziałowiec płaci 27% 

podatku dochodowego od uzyskanego od spółki dochodu, co prowadzi do całkowitego opodatkowania 

tego samego dochodu w wysokości 46,17% [27% + (0,71% x 27%)]. W przypadku osób fizycznych 

kontrolujących zagraniczną spółkę to te osoby zgodnie z NOKUS-reglene są podatnikami 27% podatku 

od dochodu uzyskanego przez te spółkę. Następnie ten sam dochód jest opodatkowany 27% podatkiem 

w rękach norweskich udziałowców zagranicznej spółki w momencie jego uzyskania, co prowadzi do 

całkowitego opodatkowania tego samego dochodu w ich rękach w wysokości 54%. W celu uniknięcia 

tego nierównego podatkowego traktowania inwestycji krajowych i zagranicznych, w § 10-67(2)  

zawarto szczególne postanowienie, zgodnie z którym uznaje się, że w momencie uzyskania dochodu 

                                                             
377 Por. Komentarz do Wprowadzenia do MK OECD, punkt 1.  
378 Zob. Komentarz do Wprowadzenia do MK OECD, punkt 1. 
379 Zob. § 10-67(2) Skatteloven oraz Ot.prp.nr.1 (2004-2005). Skatte- og avgiftsopplegget 2005 – lovendringer, 

Rozdział 5.6.7: „Beskatning av deltakere i NOKUS-selskaper”, s. 47-48. 
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przez norweskiego podatnika będącego osobą fizyczną od kontrolowanej spółki zagranicznej 

opodatkowaniu 27% podatkiem dochodowym w Norwegii podlega wyłącznie 71% uzyskanego 

dochodu380. Należy tu wskazać, że w takim przypadku norweski podatnik będący osobą fizyczną 

zachowuje prawo do odliczenia od kwoty podatku do zapłaty w Norwegii, kwotę podatku zapłaconego 

przez kontrolowaną przez niego spółkę zagraniczną w państwie jej rezydencji381. Norweski 

ustawodawca postanowił wziąć pod uwagę tę sytuację, dlatego też, w przypadku gdy norweski podatnik 

będący osobą fizyczną skorzysta ze wskazanego odliczenia, wtedy 71% dochodu do opodatkowania w 

Norwegii liczy się od sumy dochodu uzyskanego przez tego podatnika od kontrolowanej przez niego 

zagranicznej spółki oraz kwoty odliczonego podatku382.  

Jeżeli zagraniczną spółkę kontroluje norweski podatnik będący osobą inną niż osoba fizyczna 

(spółki posiadające w Norwegii rezydencję podatkową), wtedy dochód otrzymany przez niego od 

kontrolowanej spółki zagranicznej nie podlega opodatkowaniu w Norwegii w części, w której został 

wcześniej opodatkowany zgodnie z NOKUS-reglene383. Dochód wytransferowany przez zagraniczną 

spółkę do kontrolującego ją norweskiego podatnika będącego spółką nie podlega również 

opodatkowaniu, jeśli kwalifikuje się jako dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie 

fritaksmetoden384. W przypadku gdy norweski podatnik będący spółką sprzeda udziały w kontrolowanej 

przez niego spółce zagranicznej, dochód lub strata z tytułu tej transakcji będzie odpowiednio 

skorygowana zgodnie z tzw. systemem RISK (norw. Regulering av inngangsverdi med skattlagt 

kapital)385. W skrócie oznacza to, że wszelkie skutki opodatkowania dochodu kontrolowanej spółki 

zagranicznej zgodnie z NOKUS-reglene będą brane pod uwagę podczas ustalania wysokości dochodu 

lub straty ze sprzedaży udziałów w tej spółce przez kontrolującego ją norweskiego podatnika będącego 

spółką386. Dochód z takiej transakcji może również być zwolniony z opodatkowania jeśli kwalifikuje 

się do zwolnienia zgodnie z fritaksmetoden387. 

5.4 UNIKNIĘCIE PODWÓJNEGO OPODTKOWANIA W SENSIE EKONOMICZNYM 

Zastosowanie NOKUS-reglene prowadzi do przypisania dochodu kontrolowanej spółki 

zagranicznej do norweskiego podatnika a następnie opodatkowania tego dochodu w  jego rękach.  W 

odniesieniu do tego samego dochodu podatnikiem jest także kontrolowana spółka zagraniczna w 

                                                             
380 Zob. Ot.prp.nr.1 (2004-2005). Rozdział 5.6.7: „Beskatning av deltakere i NOKUS-selskaper”, s. 48. 
381 Zob. § 16-20(2) Skatteloven. 
382 Zob. § 10-67(2) Skatteloven oraz Ot.prp.nr.1 (2004-2005). Rozdział 5.6.7: „Beskatning av deltakere i NOKUS-

selskaper”, s. 48. 
383 Zob. § 10-67(1) Skatteloven. 
384 Zob. § 10-67(1) oraz § 2-38(2) Skatteloven. 
385 Zob. więcej w tym zakresie: Lignings-ABC (Skattedirektoratet): 2013, Aksjer – realisasjon .  
386 Zob. § 10-68(1) Skatteloven. 
387 Ibidem. 
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państwie swojej siedziby. Zatem oprócz prawnego podwójnego opodatkowania zastosowanie NOKUS-

reglene może skutkować także tzw. ekonomicznym podwójnym opodatkowaniem, czyli 

opodatkowaniem dwóch podatników w odniesieniu do tego samego dochodu388.  

Podwójne ekonomiczne opodatkowanie zwykle nie wywołuje tak daleko idących negatywnych 

skutków finansowych dla podatników, którzy mu podlegają, jak prawne podwójne opodatkowanie; 

jednak, może prowadzić do zniechęcania podatników do inwestowania zagranicą389. W przypadku 

zastosowania NOKUS-reglene, ekonomiczne podwójne opodatkowanie skutkuje wyższym 

opodatkowaniem inwestycji zagranicznych niż krajowych, ponieważ w przypadku inwestycji 

krajowych jest ono unikane przez zastosowanie fritaksmetoden. W praktyce, gdy inwestorami są 

norwescy podatnicy będący osobami fizycznymi, wtedy występuje podwójne ekonomiczne 

opodatkowanie podobne do tego spowodowanego zastosowaniem NOKUS-reglene. To wynika z tego, 

że fritaksmetoden nie ma zastosowanie do dochodu otrzymywanego przez osoby fizyczne. Niemniej 

jednak, najczęściej uczestnikami w NOKUS są norweskie spółki, więc problem wyższego 

opodatkowania inwestycji zagranicznych w porównaniu do tych krajowych na skutek zastosowania 

NOKUS-reglene pozostaje aktualny.  

W celu uniknięcia tego negatywnego zjawiska, norweski ustawodawca w § 16-20(2)  przyznał 

norweskiemu podatnikowi prawo do odliczenia od kwoty podatku do zapłaty w Norwegii, kwotę 

podatku zapłaconego przez kontrolowaną przez niego spółkę zagraniczną w państwie jej rezydencji 

(kredyt podatkowy). Wskazany przepis prawny pozwala także na odliczenie od kwoty podatku do 

zapłaty w Norwegii, kwoty podatku, którą kontrolowana spółka zagraniczna zapłaciła w innych 

państwach niż państwo jej rezydencji podatkowej.  W takim przypadku, kwota odliczenia nie może 

przekroczyć kwoty, która byłaby możliwa do odliczenia na podstawie umowy o UPO zawartej między 

Norwegią a państwem, w którym kontrolowana spółka zagraniczna zapłaciła podatek. Innymi słowy, w 

takim przypadku kwotę maksymalnego kredytu podatkowego w Norwegii wyznacza się na podstawie 

właściwych przepisów krajowych obowiązujących w norweskim prawie podatkowym oraz postanowień 

umowy o UPO między Norwegią i państwem, w którym NOKUS zapłaciła podatek. Postanowienia 

umowy o UPO między siedzibą NOKUS a państwem, w którym spółka ta zapłaciła podatek pomija 

się390. Ponadto, zgodnie z treścią § 16-20(3)  norweski podatnik kontrolujący zagraniczną spółkę ma 

                                                             
388 Zob. Komentarz do art. 23A i B MK OECD, punkt 2. 
389 Zob. więcej na ten temat w: O. Remarcle, S. Nonnenkamp, Economic Double Taxation as an Obstacle to Cross-

Border Investments, [w:] A. Rust (red.), Double Taxation within the European Union, Kluwer Law International 

2011, Netherlands, s. 17-50. 
390 Z umowy pomiędzy Norwegią, a państwem, z którym NOKUS zapłaciła podatek może bowiem wynikać, że 

podatek u źródła nie może przekroczyć odpowiedniej procentowy liczby, na przykład 10%. Zatem Norwegia 

będzie zobowiązana przyznać kredyt podatkowy w kwocie 5% podatku zapłaconego w drugim państwie (państwo 

źródła, to dotyczy głównie podatku od wypłaty dywidendy). Natomiast z umowy o UPO między państwem 
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prawo do odliczenia od kwoty podatku do zapłaty w Norwegii tzw. podatku u źródła zapłaconego przez 

tę spółkę w państwie jej rezydencji w momencie dystrybucji jej zysku do norweskiego podatnika. W 

każdej ze wskazanych sytuacji, zgodnie z § 16-21 (1) litera a)  maksymalny kredyt podatkowy nie może 

przekroczyć kwoty podatku obliczonego w Norwegii, przed przyznaniem tego kredytu, proporcjonalnie 

do dochodu pochodzącego z działalności gospodarczej prowadzonej w jurysdykcji o niskim 

opodatkowaniu (dochód NOKUS)391. 

 W literaturze zwraca się uwagę, że obowiązujące w norweskim prawie metody unikania 

podwójnego ekonomicznego podatkowania spowodowanego zastosowaniem NOKUS-reglene w 

pewnych przypadkach nie są skuteczne392. Dotyczy to sytuacji, w których norweski podatnik posiada 

kontrolę nad zagraniczną spółką za pośrednictwem innej spółki, która ma siedzibę w państwie 

stosującym CFC rules, na przykład w Szwecji. Jeśli zagraniczna spółka kwalifikuje się jako 

kontrolowana spółka zagraniczna zarówno według norweskich, jak i szwedzkich CFC rules, wtedy jej 

dochód będzie opodatkowany zgodnie z tymi przepisami odpowiednio w Norwegii oraz w Szwecji. 

Podwójne ekonomiczne opodatkowanie tego dochodu nie może być uniknięte zastosowaniem metod 

obowiązujących w norweskim prawie podatkowym, ponieważ podatek ten nie jest podatkiem płaconym 

przez kontrolowaną spółkę zagraniczną. Z tego powodu nie podlega odliczeniu od kwoty podatku do 

zapłaty w rezydencji podatkowej kontrolujących ją norweskich podatników (Norwegia). 

5.5 KONCEPCJA NOKUS W ŚWIETLE UMÓW O UPO 

NOKUS-reglene mają również zastosowanie do spółek, które mają rezydencję podatkową w 

państwie, z którym Norwegia ma zawartą umowę o UPO, jeśli uzyskują głównie pasywny dochód393. 

W takim przypadku norwescy podatnicy mogą próbować szukać ochrony przed opodatkowaniem na 

podstawie NOKUS-reglene w przepisach danej umowy o UPO. Dochód przypisany na podstawie 

NOKUS-reglene do norweskich podatników kontrolujących zagraniczną spółkę może być bowiem 

wyłączony z opodatkowania w Norwegii zgodnie z właściwymi przepisami danej umowy o UPO 

                                                             
siedziby NOKUS i państwem, w którym spółka ta zapłaciła podatek może wynikać, że podatek u źródła nie może 

przekroczyć 15%. Ze względu na to, że wskazane różnie mogą wystąpić w praktyce stosowania umów o UPO, 

omówione rozwiązanie wydaje się uzasadnione. 
391 Takie rozwiązanie nazywane jest tzw. systemem kosza kredytu podatkowego, który został wprowadzony 

w życie w 2007 r. Zgodnie z tym systemem, należy dochody i koszty norweskiego podatnika muszą zostać 

przydzielone do każdej z trzech różnych kategorii dochodu uzyskiwanego za granicą oraz do dochodu 

uzyskiwanego w Norwegii. Te trzy kategorie dochodu to: (i) dochód pochodzący z działalności prowadzonej 

w jurysdykcji o niskim opodatkowaniu; (ii) dochód z eksploatacji ropy naftowej; oraz (iii) pozostały dochód 

pochodzący z zagranicznych źródeł, zob. Norwegian Tax Facts 2012. A survey of the Norwegian Tax System, 

KPMG, s. 14-15. 
392 Zob. B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 506; F. Zimmer (red.), Bedrift, selskap og skatt, op. cit., s. 

425. 
393 Zob. wcześniej 4.1: „Spółka, która jest podmiotem umowy o UPO zawartej przez Norwegię nie osiągająca 

głównie pasywnego dochodu”.  
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(najczęściej art. 23 umowy o UPO)394. W celu ustalenia tego, czy może to nastąpić, w pierwszej 

kolejności należy sklasyfikować ten dochód na potrzeby stosowania przepisów danej umowy o UPO. 

5.5.1 Dochód NOKUS w świetle umów o UPO 

Przepisy umów o UPO nie definiują podstawowych pojęć podatkowych, w tym pojęcia dochodu 

jako przedmiotu opodatkowania, gdyż to uprawnienie posiadają wyłącznie państwa, które są stron tych 

umów. Zatem definicja dochodu przypisanego do norweskich podatników na podstawie NOKUS-

reglene obowiązuje także na gruncie umów o UPO, których stroną jest Norwegia395. Treść NOKUS-

reglene nie definiuje jednak dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej przypisanego do norweskiego 

podatnika. W konsekwencji nie jest do końca jasne, czy dochód ten powinien zostać uznany za dochód 

(zyski) przedsiębiorstwa (art. 7 MK OECD), dochód z dywidendy (art. 10 MK OECD), czy też tzw. 

„inny dochód” (art. 21 MO OECD)396. Problem ten nie był również nigdy rozpatrywany przez norweskie 

organy podatkowe oraz nie ma w tym zakresie wskazówek w uzasadnieniu do projektu wprowadzenia 

NOKUS-reglene.  

Na podstawie analizy treści i struktury tych przepisów oraz z analizy przepisów umów o UPO 

można dojść do wniosku, że dochód przypisany do norweskich podatników na podstawie NOKUS-

reglene powinien być sklasyfikowany jako dochód uzyskiwany przez norweskich podatników za 

pośrednictwem stałego zakładu, czyli tzw. zyski stałego zakładu (art. 7 MK OECD), lub dochód z 

dywidendy (art. 7 MK OECD).  

Kwalifikacja omawianego dochodu jako dochodu stałego zakładu wynika to z tego, że zgodnie 

z NOKUS-reglene norweski podatnik kontrolujący zagraniczną spółkę jest zobowiązany do zapłaty 

podatku od dochodu uzyskanego przez tę spółkę w danym roku podatkowym w części odpowiadającej 

jego udziałowi w zysku tej spółki niezależnie od tego, czy dochód ten został do niego 

wytransferowany397. Tym samym, opodatkowanie dochodu zagranicznej spółki „w rękach” jej 

                                                             
394 Zdecydowana większość umów o UPO, których stroną jest Norwegia jest wzorowana na Modelu Konwencji 

OECD, dlatego numeracja przyjęta w Modelu Konwencji OECD jest tożsama z tą w umowach o UPO zawartych 

przez Norwegię. Ponadto umowy o UPO zawarte przez Norwegię z państwami rozwijającymi się są zasadniczo 

zawierane na podstawie Modelu Konwencji ONZ, zob. B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 506-508. 

Norwegia jest również stroną multilateralnej Konwencji, w której ostatnim artykułem zawierającym regułę 

dystrybucyjną jest artykuł dotyczący dochodów z eksploatacji szelfu kontynentalnego. W konsekwencji, metoda 

unikania podwójnego międzynarodowego opodatkowania w sensie prawnym nie jest zawarta w art. 2, lecz w art. 

25., zob. Convention between Nordic countries for Avoidance of Double Taxation and Prevention of Tax Evasion 

with respect to Taxes on Income and Wealth, podpisana 23 września 1996 r. w Helsinkach, St.prp. nr. 5 (1996-

97).  
395Por. K. Tipke, J. Lang, Steuerecht, wyd.16, Köln 1998, s. 265; M. Lang, CFC Regulations and Double Taxation 

Treaties, Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation 2003, nr 2, s. 54-55.   
396 Zob. B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 501. 
397 Zob. § 10-61 Skatteloven. 
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norweskich udziałowców odbywa się na takiej samej zasadzie jak opodatkowanie dochodów (zysków) 

ich stałego zakładu – obowiązują tu reguły opodatkowania analogiczne do tych dotyczących 

wspólników spółek osobowych398. Opodatkowanie tego dochodu na zasadzie transparentności 

kontrolowanej spółki zagranicznej potwierdzają również oficjalne oświadczenia wydawane przez 

norweskie Ministerstwo Finansów399. Taki mechanizm opodatkowania wynika z tego, że zastosowanie 

NOKUS-reglene prowadzi do pozbawienia odrębnej podmiotowości podatkowoprawnej zagranicznej 

spółki z punktu widzenia państwa kontrolujących ją norweskich udziałowców (ang. disregarded legal 

entity approach). 

Z drugiej strony można także argumentować, że omawiany dochód zawiera się w autonomicznej 

definicji dochodu z dywidendy zawartej w art. 10 ust. 3 MK OECD, zgodnie z którą [o]kreślenie 

„dywidendy” użyte w tym artykule oznaczają dochód z (…) praw do udziału w zysku. Taka konstatacja 

wynika z tego, że treść NOKUS-reglene pozwala na opodatkowanie dochodu zagranicznej spółki „w 

rękach” jej norweskiego udziałowca w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku tej spółki, co w 

ogólności odpowiada wskazanej definicji dochodu z dywidendy400. 

Niemniej jednak autonomiczna definicja dywidendy ma znaczenie wyłącznie dla stosowania 

umów o UPO, tzn. wskazuje czy państwo-strona umowy o UPO (e.g. Norwegia) posiada prawo do 

opodatkowania dywidendy zgodnie z przepisami krajowymi. W tym sensie, klasyfikacja danego 

dochodu jako dochodu z dywidendy w świetle norweskiego prawa krajowego nie jest naruszona przez 

tę wynikającą z umowy o UPO. W tym przypadku, definicja zawarta w art. 10 ust. 3 MK OECD nie jest 

definicją dochodu, lecz wyłącznie dywidendy, co pozostawia norweskiego ustawodawcy prawo do 

zdefiniowania dochodu z dywidendy. To oznacza, że dopóki dochód NOKUS nie będzie klasyfikował 

się jako dochód z dywidendy świetle norweskiego prawa krajowego, ten dochód nie może być 

opodatkowany w Norwegii jako dochód z dywidendy (nawet jeśli stanowi dywidendę zgodnie z art. 10 

ust. 3 MK OECD). Innymi słowy, gdy definicja „dochodu” (dywidendy) jest szersza na gruncie umowy 

o UPO (definicja autonomiczna) niż w prawie krajowym strony tej umowy (definicja krajowa), ta 

pierwsza definicja wpływa na opodatkowanie definiowanego dochodu w tym państwie401. 

 Pojęcie dywidend obowiązujące w norweskim prawie podatkowym jest bardzo szerokie i 

obejmują każdy nieodpłatny (jednostronny) transfer środków przez spółkę (również osobową) do jej 

                                                             
398 Zob. § 10-41 (1) Skatteloven. 
399 Zob. Finansdepartementets uttalelser z 5 lipca 2007 r., Utv. 2007, s. 1263; Finansdepartementets uttalelser z 29 

marca 2012 r., Utv. 2012, s. 503 . 
400 Por. B. Glad, National Report Norway, op. cit., s. 515. 
401 Por. M. Helminen, The Dividend Concept in International Tax Law: Dividend Payments Between Corporate 

Entities, Series on International Taxation, Kluwer Law International, London, 1999 r., s. 45-46. 
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udziałowców402. Zgodnie z NOKUS-reglene, opodatkowanie dochodu NOKUS następuje bez żadnej 

dystrybucji środków od tej spółki do jej norweskich udziałowców. Niemniej jednak opodatkowania to 

występuje w odniesieniu do domniemanego dochodu z udziału w zyskach NOKUS. W tym kontekście 

należy wskazać treść punktu 3 Komentarza do art. 10 MK OECD, zgodnie z którym zyski spółki mogą 

zostać opodatkowane w rękach jej udziałowców nawet bez jakiejkolwiek dystrybucji jej zysków, jeśli 

pozwalają na to szczególne przepisy krajowe – w przypadku Norwegii za takie przepisy mogą być 

uznane NOKUS-reglene. Istotnie, tylko rzeczywista wypłata środków przez spółkę kwalifikuje się jako 

dywidenda, jednak zastosowanie NOKUS-reglene stwarza domniemanie na potrzeby opodatkowania, 

że taka dystrybucja wystąpiła. Według autora, ta fikcja powinna mieć zastosowanie w sposób 

symetryczny, tzn. zarówno na potrzeby stosowania NOKUS-reglene, jak i pojęcia dywidendy. Odkąd 

NOKUS-reglene przypisują dochód NOKUS do jej norweskich udziałowców, dochód ten stanowi 

dochód z domniemanej dystrybucji, która obejmuje nieodpłatny transfer środków z NOKUS do jej 

udziałowców. Zatem pomijając aspekt realnej dystrybucji środków z NOKUS, dochód ten zawiera się 

w definicji dywidendy obowiązującej w Norweskim prawie podatkowym. Komentarz do MK OECD w 

przypadku stosowania CFC rules nie wymaga jednak realnej dystrybucji zysków spółki w celu 

zakwalifikowania danego dochodu  jako dochodu z dywidendy. Nawet jeśli Komentarz do MK OECD 

nie ma mocy wiążącej, to z pewnością stanowi bardzo ważne źródło interpretacji umów o UPO, w 

szczególności jest stosowany do interpretacji umów o UPO przez norweskie organy podatkowe i sądy, 

w tym Sąd Najwyższy403. W konsekwencji, interpretacja pozwalająca na uznanie domniemanej 

dywidendy w kontekście stosowania umów o UPO i NOKUS-reglene również za dywidendę w świetle 

norweskiego prawa krajowego jest zgodna z ogólną regułą interpretacyjną międzynarodowych 

traktatów (na przykład umów o UPO), która została wskazana w art. 31 ust. 3 lit. b) Konwencji 

wiedeńskiej o prawie traktatów (ang. Vienna Convention on the Law of Treaties)404. 

                                                             
402 Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til 

aksjonær, zob §10-11 (1) w odniesieniu do wspólników spółek innych niż osobowe oraz § 10-42 (2) w odniesieniu 

do spółek osobowych. Zob. więcej na temat pojęcia dywidendy w norweskim prawie podatkowym w: O. Gjems-

Onstad, Aksjeutbytte, [w:] O. Gjmems-Onstad (red.), Norsk Bedriftsskatterett, Oslo, 2012 r., s. 474-478. 
403 Zob. F. Zimmer, Høyesterett som skatteavtal tolker, [w:] S. Carsten, P. Lødrup (red.), Rettsteori og rettsliv: 

festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002, Oslo, 2002 r., s. 948. 
404 Konwencja uchwalona w Wiedniu 22 maja 1969 r. a otwarta do podpisu 23 maja 1969 r.  

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Konwencji, traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, 

jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu. Natomiast 

art. 31 ust. 3 lit. b) wskazuje, że łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę każdą późniejszą praktykę stosowania 

traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji. Stosowanie Komentarza do MK OECD w 

celu interpretacji umów o UPO należy uznać za późniejszą praktykę stosowania umów o UPO, która ustanawia 

model (punkt odniesienia interpretacji tych umów). W literaturze zob. F.A. Engelen, Interpretation of Tax Treaties 

under International Law: A study of Articles 31, 32 and 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and 

their application to tax treaties, Amsterdam, 2004 r.,  s. 460; P.J. Wattel, O. Marres, The Legal Status of the OECD 

Commentary and Static or Ambulatory Interpretation of Tax Treaties, European Taxation 2003, nr  7/8,  s. 228, 
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 Dodatkowy argument wspierający tezę, że dochód NOKUS należy uznać za dywidendę, można 

odnaleźć w podatkowym traktowaniu strat NOKUS. Otóż udziałowcy NOKUS nie mogą odliczyć strat 

tej spółki od swojego dochodu, ale są opodatkowani w odniesieniu do dochodu NOKUS w proporcji do 

posiadanych w niej udziałów w zysku. Analogiczne traktowanie dywidend ma zastosowanie w 

odniesieniu do udziałowców spółek, którzy otrzymują od nich zyski w postaci dywidendy 

proporcjonalnie do ich udziału w zyskach tych spółek. Innymi słowy, według autora, dochód NOKUS 

należy uznać za (domniemaną) dywidendę na potrzeby stosowania umów o UPO oraz norweskiego 

prawa krajowego. Tym samym, w odniesieniu do dochodu NOKUS przypisanego do jej norweskich 

uczestników zastosowanie powinien mieć art. 10 MK OEDC. 

5.5.2 Potencjalny konflikt z przepisami umów o UPO 

Szczegółowa analiza zgodności NOKUS-reglene z właściwymi przepisami umów o UPO 

wykracza poza ramy niniejszego opracowania, ale w ogólności można stwierdzić, w pewnych 

okolicznościach przepisy te mogą uniemożliwić opodatkowanie dochodu kontrolowanej jednostki 

zagranicznej „w rękach” jej norweskich udziałowców. Dotyczy to sytuacji, w których przedmiotowy 

dochód zostanie uznany za zyski stałego zakładu i w odniesieniu do takiego dochodu w danej umowie 

o UPO ma zastosowanie metoda wyłączenia z opodatkowania (art. 23A MK OECD). Niemniej jednak 

w zdecydowanej większości umów o UPO, których stroną jest Norwegia w odniesieniu do zysków 

stałego zakładu ma zastosowania metoda kredytu podatkowego, która pozwala na opodatkowanie tego 

dochodu w Norwegii. Podobny wniosek można wysnuć w przypadku, gdy dochód kontrolowanej 

jednostki zagranicznej przypisany do jej norweskiego udziałowca będzie zakwalifikowany jako 

dywidenda. Jednak opodatkowanie zgodnie z NOKUS-reglene nawet w przypadku stosowania metody 

kredytu podatkowego może powodować pewne komplikacje w zastosowaniu umów o UPO. Dotoczy to 

trudności w przyznaniu kredytu podatkowego w państwie rezydencji uczestników NOKUS ze względu 

na różne okresy rozliczeniowe w odniesieniu do opodatkowania na podstawie NOKUS-reglene (fikcja 

prawna przyspieszająca opodatkowanie) oraz realnej dystrybucji dochodu oraz udaremnienia 

osiągnięcia celu, który przyświeca klauzulom tax sparing. 

Jeżeli zarówno zyski stałego zakładu lub dochód z dywidendy będzie wyłączony z 

opodatkowania w Norwegii na podstawie właściwej metody unikania podwójnego prawnego 

opodatkowania lub participation exemption w danej umowie o UPO, wtedy Norwegia nie może 

opodatkować dochodu NOKUS w rękach jej norweskich uczestników. W przypadku, gdy NOKUS jest 

wykorzystywana przez norweskich podatników wyłącznie lub głównie do unikania opodatkowania, 

                                                             
H. Pijl, The OECD Commentary as a Source of International Law and the Role of the Judiciary, European Taxation 

2006, nr 5, s. 220. 
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Norwegia może odmówić wyłączenia od opodatkowania i opodatkować dochód NOKUS w rękach jej 

norweskich udziałowców zgodnie z NOKUS-reglene w odpowiedni sposób interpretując przepisy 

umowy o UPO. W szczególności chodzi tu o interpretację przepisów danej umowy o UPO zgodną 

z jednym z głównych celów tej umowy, jakim jest walka z unikaniem opodatkowania405. Taka 

interpretacja może prowadzić do odmowy przez Norwegię przyznania korzyści podatkowych 

norweskim podatnikom wynikających z umowy o UPO i opodatkowania dochodu NOKUS w ich rękach 

na podstawie NOKUS-reglene, ponieważ przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do spółek 

osiągających głównie dochód pasywny oraz opodatkowanych na poziomie znacznie niższym niż 

odpowiadające im formą oraz działalnością gospodarczą spółki posiadające rezydencję podatkową w 

Norwegii. Innymi słowy, NOKUS-reglene mają zastosowanie do spółek wykorzystywanych zwykle 

przez podatników do unikania opodatkowania od dochodu w państwie ich rezydencji. Zatem NOKUS-

reglene są najczęściej skierowane przeciwko strukturom, które zazwyczaj służą nadużyciu przepisów 

umów o UPO, a umowy o UPO nie powinny mieć zastosowania w odniesieniu do sytuacji, w których 

podatnicy nadużywają ich przepisów406. Trudno jednak uznać, że celowościowa interpretacja danej 

umowy o UPO może przeważ nad jej dosłowną treścią. 

W powyższym kontekście warto również stwierdzić, że wadą NOKUS-reglene jest wspomniana 

wcześniej zasada, zgodnie z którą, jeżeli NOKUS uzyskuje więcej niż 50% pasywnego dochodu, wtedy 

cały jej dochód, zarówno pasywny jak i aktywny, będzie opodatkowany zgodnie z NOKUS-reglene. W 

sytuacjach granicznych, gdy NOKUS uzyskuje 49,9% dochodu aktywnego i 50,1% pasywnego, trudno 

jest bowiem argumentować, że jedynym lub głównym celem prowadzenia działalności za 

pośrednictwem NOKUS jest unikanie opodatkowania w Norwegii. 

5.6 OBOWIĄZKI ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM NOKUS-

REGLENE 

Norwescy podatnicy mają obowiązek składania zeznań podatkowych, w których wskazują 

szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń mających wpływ na opodatkowanie w Norwegii takich, jak 

rodzaj i miejsce uzyskanego dochód, poniesienia strat, czy też wybrane odliczenia od dochodu. Osoby 

fizyczne muszę tego dokonać do końca kwietnia, natomiast pozostałe podmioty do końca maja roku 

następującego po roku podatkowym, którego dotyczą informacje zawarte w zeznaniu podatkowym407.  

                                                             
405 Zob. Komentarz do art. 1 MK OECD, pkt 7. 
406 Zob. Komentarz do Art. 1 MK OECD, punkt 94; W literaturze zob. K. Vogel, K., Annex to Art. 1, [w:] K. 

Vogel, (red.), Double Tax Conventions, op. cit., p. 125. 
407 Zob. § 4-3 and § 4-7 LOV 1980-06-13 nr 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Ordynacja 

podatkowa, tłum. aut.). 
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Norweski podatnik, który posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały zyskach w zagranicznej 

spółce lub innej jednostce gospodarczej ma obowiązek dostarczenia norweskim organom podatkowym 

na ich wezwanie dokumentów dotyczących tych podmiotów, jeśli jest w ich posiadaniu. Dokumenty te 

obejmują w szczególności księgi rachunkowe, faktury, rachunki, noty księgowe, umowy, 

korespondencje, protokoły z przeprowadzonych audytów oraz pozostałe dokumenty pozwalające ustalić 

zobowiązanie podatkowego norweskiego podatnika oraz jego kontrolę nad zagranicznymi 

podmiotami408. Jeśli norweski podatnik posiada więcej niż 50% udziałów w zagranicznej spółce lub 

jednostce gospodarczej, lub jeśli posiada decydujący wpływ na zarządzanie tymi podmiotami, wtedy 

ma obowiązek dostarczenia tych dokumentów do norweskich organów podatkowych. Norweski 

podatnik ma obowiązek zgromadzenia i posiadania tych dokumentów przez 10 lat od końca roku 

podatkowego, które dotyczą w danym zeznaniu podatkowym409. W związku z tym, że uczestnik 

NOKUS zwykle posiada więcej niż 50% udziałów w tej spółce, lub posiada decydujący wpływ na jej 

zarządzanie, co do zasady jest podmiotem powyżej wskazanych obowiązków. 

Ponadto, Norwescy uczestnicy w NOKUS, którzy podlegają opodatkowaniu w Norwegii na 

podstawie NOKUS-reglene, mają obowiązek złożyć do Centralnego Urzędu Podatkowego dla Dużych 

Przedsiębiorstw oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej NOKUS (norw. næringsoppgave) 

oraz bilans i raporty finansowe NOKUS sporządzone zgodnie z prawem norweskim410. Całość dochodu 

i strat NOKUS musi być przekonwertowana z obcej waluty na koronę norweską po kursie właściwym 

na koniec danego roku podatkowego. Jeśli NOKUS zgodnie z prawem krajowym państwa, w którym 

posiada rezydencję podatkową ma obowiązek sporządzać bilans i raporty finansowe, wtedy te 

dokumenty muszą być załączone do oświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej NOKUS411. 

Do tego oświadczenia Norwescy uczestnicy w NOKUS muszą wspólnie dołączyć w formie załączników 

oświadczenie dotyczące NOKUS (norw. selskapsoppgave) 412, które powinno zawierać w szczególności 

informacje dotyczące dochodów i strat NOKUS w danym roku podatkowym, oraz każdy z nich z osobna 

musi dostarczyć oświadczenie dotyczące jego części dochodów i strat posiadanych w NOKUS413.  

Co więcej, jeśli zgodnie prawem rachunkowym lub prawem podatkowym państwa rezydencji 

NOKUS, spółka ta nie jest zobowiązana do prowadzenia i posiadania takiej dokumentacji, wtedy 

                                                             
408 Zob. § 4-10(1) (a) ligningsloven. 
409 Ibidem. 
410 Zob. § 2 w zw. z § 1 FOR 1993-03-15 nr 199: Forskrift om oppgaveplikt for norske deltakere i utenlandske 

ansvarlige selskaper mv og norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland. 
411 Zob. § 1 FOR 1993-03-15 nr 199: Forskrift om oppgaveplikt for norske deltakere i utenlandske ansvarlige 

selskaper mv og norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland. 
412 Selskapsoppgave for NOKUS (RF-1245). 
413 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS 2012 (RF-1246). 
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norwescy uczestnicy w NOKUS mają taki obowiązek w oparciu o norweskie przepisy podatkowe oraz 

rachunkowe. 

 Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane powyżej obowiązki, można stwierdzić, że uczestnictwo 

norweskich podatników w NOKUS może pociągać za sobą znaczne ciężary administracyjne. 

6. PODSUMOWANIE 

 

Z analizy NOKUS-reglene wynika, że przepisy te odpowiadają, co do zasady, analogicznym 

przepisom prawnym obowiązującym w innych jurysdykcjach podatkowych (ang. CFC rules). Przepisy 

te obowiązują już od ponad 20 lat i ich treść oraz struktura pozwala zrealizować ich główny cel, jakim 

jest zniechęcenie norweskich podatników przed inwestowaniem w jurysdykcjach podatkowych o niskim 

opodatkowaniu dochodu, które jest motywowane uzyskaniem korzyści podatkowych. Tym samym, 

można założyć, że przepisy te pozwalają na redukowanie inwestycji, których głównym celem jest 

unikanie opodatkowania w podatkach dochodowych w państwie rezydencji norweskich podatników 

inwestujących za granicą. 

NOKUS-reglene zawierają metody unikania podwójnego opodatkowania w sensie prawnym 

oraz ekonomicznym i pozwalają na rozliczenie strat poniesionych przez NOKUS. Jednak treść NOKUS-

reglene w tym zakresie w niektórych przypadkach nadal nie pozwala na unikania podwójnego 

ekonomicznego opodatkowania oraz prowadzi do dyskryminacyjnego rozliczania strat podatkowych 

między NOKUS a krajowymi i zagranicznymi spółkami osobowymi.  

Zastosowanie NOKUS-reglene wiąże się także z dużymi obciążeniami administracyjnymi 

(finansowymi i czasochłonnymi) w odniesieniu do norweskich podatników kontrolujących zagraniczne 

spółki, dlatego wydaje się, że norwescy podatnicy, co do zasady, nie ryzykują tworzenia struktur 

kwalifikujących się pod zastosowanie tych przepisów. W związku z tym, przepisy te pełnią najczęściej 

funkcją prewencyjną przed unikaniem opodatkowania.  

Trafnym rozwiązaniem prawnym jest przekazanie spraw podatkowych związanych 

z zastosowaniem NOKUS-reglene Centralnemu Urzędowi Podatkowemu dla Dużych Przedsiębiorstw 

wyspecjalizowanemu w międzynarodowym prawie podatkowym, co zapewnia wysoką jakość 

merytoryczną w ocenie i rozwiązywaniu tych spraw. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę to, że 

NOKUS-reglene mają najczęściej zastosowanie do bardzo skomplikowanych struktur obejmujących 

często kilka jurysdykcji podatkowych. 
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Omówione wyłączenia od zastosowania NOKUS-reglene w ogólności nie zapewniają jednak 

pełnej zgodności tych przepisów z postanowieniami umów międzynarodowych, których stroną jest 

Norwegia. Ponadto, odniesieniu do relacji między NOKUS-reglene, a Porozumieniem o EOG nadal 

istnieje ryzyko wystąpienia niezgodności między NOKUS-reglene i fundamentalnymi swobodami. 

Restrykcje fundamentalnych swobód spowodowane zastosowaniem NOKUs-reglene mogą nie być 

uzasadnione, gdyż NOKUS-reglene nie stosuje się wyłącznie do czysto sztucznych struktur. Zatem ich 

zastosowanie w świetle prawa EOG jest nieproporcjonalne go zwalczanie nieakceptowalnego, z punktu 

widzenia prawa EOG, unikania opodatkowania przez wykorzystanie czysto sztucznych struktur. 

W odniesieniu do relacji między NOKUS-reglene i umowami o UPO, których Norwegia jest 

stroną, negatywnie należy ocenić możliwość opodatkowania całego dochodu NOKUS, jeśli tylko ta 

spółka uzyskuje więcej niż 50% pasywnego dochodu. Na pozytywną ocenę zasługuje jednak 

skorelowanie w czasie wprowadzenia NOKUS-reglene oraz stosowanie metody kredytu podatkowego 

zarówno w prawie krajowym, jak i w umowach o UPO wobec podatku zapłaconego od dochodu z 

zagranicznych źródeł. 

Należy stwierdzić, że NOKUS-reglene mogą stanowić przydatny materiał prawnoporównawczy dla 

polskiego ustawodawcy ze względu na plany wprowadzenia CFC rules do polskiego ustawodawstwa. 

Przede wszystkim, struktura i treść NOKUS-reglene odpowiada polskim tradycjom legislacyjnym, które 

przejawiają się w typowym dla państw systemu prawa kontynentalnego zwięzłym i pozbawionym 

rozbudowanych definicji ustawodawstwie414. Polski ustawodawca wzorując się na NOKUS-reglene 

powinien mieć na uwadze różnice między zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych, 

których stroną jest Polska i Norwegia. Dotyczy to zakresu obowiązywania swobody przepływu kapitału 

na gruncie Porozumienia o EOG (wyłącznie państwa członkowskie) i TFUE oraz metody unikania 

podwójnego opodatkowania na gruncie umów o UPO – w Polsce dominująca metodą jest wciąż metoda 

wyłączenia z progresją, podczas gdy w Norwegii metoda kredytu podatkowego. W związku z tym, że 

stosowanie metody kredytu podatkowego, co do zasady, zapewnia zgodność CFC rules z umowami o 

UPO, wprowadzenie CFC rules do polskiego systemu prawa podatkowego powinno być skorelowane 

ze zmianą metody wyłączenia z progresją, na metodę kredytu podatkowego w umowach, których stroną 

                                                             
414 Podczas gdy ustawodawstwo w państwach systemu prawa anglo-saskiego zawiera liczne rozbudowane 

definicje, wyliczenia oraz wyjątki, zob. W. Tetley, Mixed Jurisdictions: common law vs. civil law (codified and 

uncodified) - Part I, Unidroit 1999, s. 16. Podane za: D. Lengeling, Common law and civil law – differences, 

reciprocal influences and points of intersection, Toronto 2008, s. 7. Wskazane różnice w tradycjach dotyczących 

tworzenia prawa stanowionego między państwami systemu prawa kontynentalnego i państwami systemu prawa 

anglo-saskiego są bardzo widoczne również na gruncie prawa podatkowego, w tym w przypadku CFC rules. Otóż 

treść norweskich CFC rules mieści się na nie niespałna 2 kartkach formatu A4, podczas gdy obecnie obowiązujące 

brytyjskie CFC rules obejmują 104 A4, Por. P. Smith, New UK CFC Rules, European Taxation 2013,  nr  2/3, vol. 

53, wersja elektroniczna na stronie internetowej IBFD. 

http://www.trp.umk.pl/


 

 

110 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

jest Polska. Możliwe jest także wprowadzenie CFC rules, w których będzie wskazane, że dochód CFC 

przypisany do jej polskich uczestników stanowi dochód z dywidendy. Ze względu na to, że do dochodu 

z dywidendy na gruncie umów o UPO, których stroną jest Polska ma zastosowanie głównie metoda 

kredytu podatkowego415, takie rozwiązanie prawne zapewniło by dalece idącą zgodność CFC rules z 

umowami o UPO. Warto by było również, wzorem ustawodawcy norweskiego, przekazać sprawy 

związane z  CFC rules odpowiednio przeszkolonemu w tym zakresie organowi podatkowemu 

funkcjonującemu w strukturze Ministerstwa Finansów, na przykład Dyrektorowi Izby Skarbowej w 

Warszawie lub nowo powołanej jednostce. Zapewniłoby to jednolitość interpretacyjną tych przepisów 

oraz wysoką trafność merytoryczną decyzji wydawanych przez specjalnie powołany do tego podmiot. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
415 B. Brzeziński, A.  Zalasiński, Płatność na rzecz nierezydentów – skutki podatkowe, Przegląd Podatkowy 2004, 

nr 8, s. 35-39; J. Fiszer, Transgraniczne wypłaty dywidend – nowe ustawowe warunki zwolnienia z opodatkowania, 

Biuletyn Krajowej Izby Doradców Podatkowych 2007, nr 2/5, s. 19-20; W. Maruchin, Podwójne opodatkowanie 

dywidend. Kierunki harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE, [w:] J. Marciniuk, (red.), 

Międzynarodowe prawo podatkowe. Zbiór przepisów, Warszawa 2006, s. 123-138. 
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1. WSTĘP  

 

W przeciwieństwie do instytucji przesłuchania świadka, która była znana już w prawie 

Sumerów416, przesłuchanie strony jest instytucją stosunkowo nową. Przykładowo w anglosaskich 

systemach prawa możliwość wystąpienia w roli świadka strona otrzymała dopiero 1898 r.417. W 

historycznym rozwoju uprawnień strony podkreślić należy znaczenie treści łacińskiej paremii nullus 

testis idoneus in re sua intellegitur (nikt nie może być świadkiem we własnej sprawie)418, zgodnie z 

którą możliwość składania oświadczeń wiedzy przez stronę była wyłączona419. Stopniowo rola dowodu 

z przesłuchania strony ewoluowała. Aktualnie zarówno w anglosaskich, jak i kontynentalnych 

systemach prawa, dowód z zeznań strony nie jest kontestowany. Natomiast różna może być ocena 

wartości dowodowej zeznań strony.  

                                                             
416 R. Kmiecik, Prawo dowodowe. Zarys wykładu. Warszawa 2008, s. 144.  
417 Tamże, s. 144.  
418 Tamże, s. 144.  
419 W systemie prawa anglosaskiego możliwość wystąpienia w roli świadka strona otrzymała dopiero w 1898 r. 

(Criminal Evidence Act). 
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 W polskim postępowaniu podatkowym dowód z przesłuchania strony był przewidziany w 

najważniejszych aktach prawnych regulujących procedurę podatkową tj. w Ordynacji podatkowej z 

1934 r.420, kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 r. Obecnie procedura przesłuchania strony 

znajduje swą regulację w Ordynacji podatkowej z 1997 r.  

W celu dokonania oceny instytucji przesłuchania strony konieczne jest zaprezentowanie 

regulacji prawnych odnoszących się do tego środka dowodowego.  

2. PRZESŁUCHANIE STRONY  W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORDYNACJI 
PODATKOWEJ 

 

W postępowaniu podatkowym obowiązuje otwarty system dowodów , gdyż w myśl art. 180 § 1 

Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia 

sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Wśród środków dowodowych określonych w procedurze 

podatkowej znajduje się przesłuchanie strony. Organ podatkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu 

przez nią zgody . Do takiego przesłuchania stosuje się przepisy dotyczące świadka, z wyłączeniem 

przepisów o środkach przymusu .  

Treść art. 199 Ordynacji podatkowej, jak i pozostałych przepisów tej ustawy odnoszących się 

do przesłuchania strony, pozwala postawić tezę, że instytucja ta nie została szczegółowo uregulowana 

w Ordynacji podatkowej. Poza art. 199 Ordynacji podatkowej, wskazówki co do dokumentowania i 

przeprowadzania przesłuchania odnaleźć można rozdziale 9. Działu III Ordynacji podatkowej pt. 

Protokoły i adnotacje. Z protokołu przesłuchania powinno wynikać, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności 

dokonał oraz kto i w jakim charakterze był przy nich obecny. Ponadto powinien zawierać informacje o 

tym, co, w jaki sposób i w wyniku jakich czynności ustalono oraz jakie uwagi zgłosiły osoby obecne. 

Protokół z przesłuchania powinien być odczytany i przedłożony do podpisu zeznającego niezwłocznie 

po złożeniu zeznania. Rzadko wykorzystywaną metodą odbioru oświadczeń wiedzy przesłuchiwanego 

jest złożenie przez niego zeznań na piśmie, które dołączane są do protokołu zeznania . Decyzję w 

sprawie zastosowania takiej metody złożenia zeznań podejmuje organ podatkowy. Jeżeli zeznanie 

złożone byłoby w języku obcym, w protokole  

                                                             
420 Art. 76 §2 lit. b ustawy z 15.03.1934 r. Ordynacja podatkowa.  
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z przesłuchania należy podać treść zeznania w przekładzie na język polski oraz wskazać osobę 

i adres tłumacza, który dokonał przekładu. Wymagany jest również podpis tłumacza pod protokołem 

przesłuchania.  

Treść zeznania odczytuje się wszystkim biorącym udział w przesłuchaniu. Odmowę lub brak 

podpisu którejkolwiek z tych osób należy omówić  

w protokole. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być naniesione w sposób czytelny i odrębnie 

potwierdzone w protokole przed jego podpisaniem.  

Zauważyć należy, że regulacje postępowania podatkowego odnoszące się do przesłuchania 

strony są lakoniczne i pozostawiają duży zakres swobody podczas przeprowadzania tego dowodu. W 

procedurze podatkowej brak jest normatywnych zasad bezpośrednio nawiązujących do reguł 

przeprowadzania przesłuchania. W Ordynacji podatkowej nie uregulowano zasady bezpośredniości 

przeprowadzania dowodów  czy zasady swobody wypowiedzi, które są wyrażone explicite np. w 

procedurze karnej . Podkreślić jednak trzeba, że mimo braku takich normatywnych zasad w 

postępowaniu podatkowym, za niedopuszczalne należałoby uznać zastąpienie bezpośrednich zeznań 

strony przed organem podatkowym, protokołem jej przesłuchania jako świadka w innym postępowaniu 

. Podobnie nieprawidłowe byłoby ograniczanie swobodnych wypowiedzi strony, wykraczających poza 

zakres szczegółowego pytania przesłuchującego.  

Jak wskazuje się w doktrynie funkcja dowodowa wypowiedzi strony, może wyrażać się w 

relewantności tego dowodu dla ustaleń merytorycznych, bywa oświadczeniem woli strony  lub 

przedstawieniem jej stanowiska co do kwestii prawnych .  

Na tle procedury podatkowej wyraźnie odróżnić należy, w sensie proceduralnym i 

merytorycznym, przesłuchanie strony złożone w trybie formalnym, o którym mowa w art. 199 Ordynacji 

podatkowej od pozostałych wypowiedzi strony, złożonych choćby w trybie art. 155 § 1 lub art. 190 § 2 

Ordynacji podatkowej . Walor dowodu relewantnego dla faktów istotnych mają tylko te oświadczenia 

wiedzy strony, które składane są w toku postępowania dowodowego, w trybie przewidzianym przez 

ustawę oraz po uprzednim pouczeniu o prawach i obowiązkach jakie wiążą się ze składaniem zeznań 

przez stronę . Nie można tym samym podzielić tezy prezentowanej czasami w doktrynie  i orzecznictwie 

podatkowym, że „możliwość przesłuchania podatnika w charakterze strony stanowi wprawdzie 

samodzielny środek dowodowy w sensie procesowym, ale ze względu na źródło i możliwość pozyskania 

informacji jest on taki sam jak wyjaśnienia”. 
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3. PROBLEMY ZWIĄZANE Z INSTYTUCJĄ PRZESŁUCHANIA 
STRONY ORAZ ICH ANALIZA 

 

Analizując dorobek piśmiennictwa odnoszący się do instytucji przesłuchania strony, należy 

zauważyć, że dotychczasowe rozważania koncentrowały się głównie na ocenie mocy dowodowej 

zeznań strony421 oraz krytyce zjawiska zastępowania zeznań strony jej wyjaśnieniami422. Wskazywano, 

że zeznania strony zawsze nacechowane są brakiem obiektywizmu, ponieważ źródłem informacji jest 

podmiot bezpośrednio zainteresowany w danej sprawie423. Stanowisko takie prowadziło w praktyce do 

ograniczenia wykorzystywania tej instytucji przez organy podatkowe w prowadzonych postępowaniach 

podatkowych.  

Wspomnieć należy, że pogląd odnoszący się do pomocniczego charakteru przesłuchania strony, 

wynikał pośrednio z treści art. 199 Ordynacji podatkowej, który w stanie prawnym obowiązującym do 

końca 2002 r., wskazywał, że organ podatkowy przesłuchuje stronę po wyrażeniu przez nią zgody, gdy 

po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne 

dla rozstrzygnięcia sprawy. Aktualna treść przepisu umożliwia organowi podatkowemu przesłuchanie 

strony jedynie pod warunkiem - wyrażenia przez nią na to zgody. Wydaje się jednak, że wbrew intencji 

twórcy nowelizacji424, zmiana brzmienia przepisu nie przyczyniła się do szerszego zastosowania tej 

instytucji w postępowaniu podatkowym.  

Pogląd odnoszący się do pomocniczego charakteru zeznań strony mógł też wynikać ze 

wspomnianego, historycznego rozwoju uprawnień strony. Intensyfikacja rozwoju uprawnień strony do 

czynnego udziału w postępowaniach poprzez możliwość składania oświadczeń wiedzy, przypada 

dopiero na wiek dwudziesty. Trudno nie doceniać historycznego wpływu poglądu, że strona nie może 

                                                             
421 Zob. l. Guzek, Dowody w postępowaniu podatkowym, Monitor Podatkowy 1/2001, s. 26,  M. Masternak, [w:] 

B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacka podatkowa. Komentarz, Toruń 2002, wyd. 

1, s. 658, por. J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 1985, s. 170,  
422 P. Pietrasz, Wyjaśnienia strony a przesłuchanie strony w procedurze podatkowej, Monitor Podatkowy, 5/2005, 

s. 27, A. Mariański, Wyjaśnienia strony a podatkowe postępowanie dowodowe, Przegląd Podatkowy s. 17-22,  B. 

Brzeziński, W. Morawski, Zastępowanie zeznań strony jej wyjaśnieniami – przykład ”obejścia prawa” przez 

organ podatkowy, „Przegląd Podatkowy”, 5/2011, s. 6-11, D. Strzelec, Zeznania, wyjaśnienia, oświadczenia 

strony jako dowody w sprawach podatkowych, Prawo i Podatki  7/2012, s. 19 i 20.  
423 B. Adamiak, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, B. Adamiak, J. Zubrzycki, R. Mastalski, J. Zubrzycki, 

Wrocław 2005, s. 731,  
424 Jak dowiadujemy się z projektu rządowego zmiany ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie i innych ustaw, 

druk sejmowy z 18.04.2002, nr 414, projektodawca próbował uelastycznić korzystanie z zeznania strony oraz 

usprawnić postępowanie dowodowe, poprzez szersze wykorzystanie wiarygodnych informacji pochodzących od 

strony. 
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być wiarygodnym źródłem dowodowym we własnej sprawie, na obecny kształt instytucji i sposobu 

oceny wiarygodności zeznań strony.  

Postawić można tezę, że pogląd o jedynie pomocniczym znaczeniu zeznań strony i braku 

obiektywizmu tego źródła dowodowego, mógł prowadzić do ograniczania wykorzystywania 

przesłuchania strony (art. 199 O.p.), a jednocześnie do intensyfikacji wykorzystywania instytucji 

wyjaśnień składanych na podstawie art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej. Jeżeli przyjmuje się, że strona 

nie może wnieść do sprawy takich nowych informacji, które mogłyby sprzyjać celom postępowania 

podatkowego, a w szczególności uzasadniających dokonanie wymiaru podatku przez organy 

podatkowe425, to dodatkowe komplikowanie procedury uzyskiwania zeznań od strony, poprzez 

stosowanie trybu art. 199 Ordynacji podatkowej, może wydawać się bezcelowe. Nie wolno jednak 

pomijać tego, że zastępowanie zeznań strony jej wyjaśnieniami, ogranicza jej podstawowe uprawnienie, 

jakim jest prawo do milczenia i odmowy składania zeznań. Słusznie zatem wskazuje doktryna, że 

przesłuchanie strony w trybie składania wyjaśnień, stanowi próbę „obchodzenia” przez organy 

podatkowe wyraźnie wyartykułowanych w przepisach prawa zakazów426.  

 Odnieść należy się również do powołanego powyżej poglądu, wskazującego na pomocniczy 

charakter zeznań strony w postępowaniu podatkowym oraz niską wartością dowodową tego środka 

dowodowego427. 

Zauważyć należy, że na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dowód z 

wyjaśnień strony uważany był za dowód zupełny428. Wyjaśnienia strony uznawane były za wiarygodne, 

do czasu kiedy organ podatkowy obalił takie domniemanie429. Pogląd odnoszący się do mocy 

dowodowej wyjaśnień strony, wydaje się nie mieć aktualnie szerszej akceptacji w orzecznictwie i 

piśmiennictwie podatkowym. 

Podkreślenia wymaga, że deprecjonowanie mocy dowodowej zeznań strony koliduje z 

normatywną zasadą równej mocy wszystkich dowodów, wyrażonej w art. 180 § 1 Ordynacji 

podatkowej430. Aktualna treść art. 199 Ordynacji podatkowej nie uprawnia do twierdzenia, że 

przesłuchanie strony jest dowodem pomocniczym w stosunku do innych dowodów. Ustawodawca 

wśród dowodów w szczególny sposób traktuje dokumenty urzędowe [art. 187 § 3 O.p.] oraz księgi 

                                                             
425 H. Dzwonkowski, [w:] C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa, 

Komentarz, Warszawa 2003, s. 530 
426 B. Brzeziński, W. Morawski, Zastępowanie zeznań strony …, op.cit, s. 11. 
427 Zob. A. Hanusz, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004, s. 151.  
428 E. Iserzon [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Teksty, Wzory i 

formularze, Wyd. 4, Warszawa 1970,  s. 159. 
429 Por. wyrok NTA z 23.02.1926 r., l. rej. 1966/25, ZW 888. 
430 Por. A. Hanusz, Podstawa …, op.cit., s.151-152. 
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podatkowe, które korzystają z ustawowego domniemania rzetelności i zgodności z prawdą [art. 193 § 1 

O.p.]431.  

Stwierdzić zatem można, że poza księgami podatkowymi i dokumentami urzędowymi 

ustawodawca nadaje równą moc wszystkim dowodom, zarówno określonym w Ordynacji podatkowej, 

jak i pozostałym, nienazwanym dowodom432, które stanowią część materiału dowodowego sprawy, 

zgodnie z koncepcją otwartego postępowania dowodowego433. 

Wypowiedź strony co do relewantnych faktów mających miejsce  

w przeszłości stanowi niejako uzupełnienie informacji wynikających z ksiąg podatkowych strony 

postępowania. W tym aspekcie rola zeznań strony nie może być pomniejszana. W oparciu o to samo 

postrzeganie zdarzeń faktycznych, strona dokonywała zapisów w księgach podatkowych lub 

kwalifikowała dane zdarzenia jako nie wywołujące konsekwencji podatkowych  

i tym samym jako niepodlegające zapisowi w księgach. Podstawą zapisów w księgach podatkowych są 

dokumenty, np. faktury VAT czy dowody wewnętrzne. Dokumenty powinny odzwierciedlać faktycznie 

dokonane czynności, wywołujące określone konsekwencje podatkowe np. powstanie przychodu. 

Przesłuchanie strony co do okoliczności faktycznych towarzyszących danej czynności, stwierdzonej 

następnie dokumentem, odnosi się w konsekwencji do treści ksiąg podatkowych. Skoro rzetelne i 

niewadliwe księgi korzystają z domniemania rzetelności w zakresie dokonanych w niej zapisów, to 

zeznanie strony co do okoliczności faktycznych stanowiących podstawę zapisów w księgach, nie 

powinno być bagatelizowane. Zeznania strony oświetlają zatem najważniejsze okoliczności, które 

zostały lub nie zostały zapisane w księgach podatkowych, co wpływa na doniosłość przesłuchania strony 

w procesie ustalania przez organ stanu faktycznego sprawy i może stanowić podstawę do obalenia 

domniemania rzetelności ksiąg podatkowych. 

Dokonując oceny wartości dowodowej zeznań strony w postępowaniu podatkowym, przywołać 

można stanowisko piśmiennictwa wypracowane na gruncie kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z 

nim, wartość dowodową wyjaśnień strony ocenić można dopiero po konfrontacji ich z innymi 

dowodami. Do czasu przeprowadzenia takiej analizy, przydatność tego dowodu do dokonywania na jego 

podstawie ustaleń faktycznych nie rysuje się wyraziście434.  

                                                             
431 Szerz. J. Małecki [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wyd. 6, Warszawa 2011, s. 

457-460. 
432 J. Małecki, Podatki …, op. cit., s. 454. 
433 Por. W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 110. 
434 Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, t. 1, Warszawa 

1995, s. 61. 
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Nie można też pomijać tego, że na wartość dowodową zeznań strony wpływa obowiązek ich 

składania pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań435. Strona decydująca 

się złożyć zeznania w postępowaniu podatkowym, naraża się na odpowiedzialność karną, jeżeli 

zdecydowałaby się zeznawać fałszywie. Okoliczność ta nie pozostaje bez znaczenia dla treści zeznań 

strony, która jest dodatkowo motywowana do zeznawania prawdy.  

Podkreślić trzeba, że nie tylko w procedurze podatkowej sankcja odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, podnosi moc dowodową zeznania. Brak pouczenia o obowiązku 

mówienia prawdy sankcjonowany odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, bywa 

przyczyną albo wyeliminowania danego dowodu z materiału dowodowego, czego przykładem, 

zaczerpniętych z systemów prawa anglosaskiego, może być dowód ze słyszenia [ang. hearsay436], albo 

obniżenie mocy dowodowej danego dowodu, czego egzemplifikacją mogą być dowody prywatne437. W 

prawie anglosaskim niska ocena wartości dowodowej niezaprzysiężonych wyjaśnień oskarżonego 

doprowadziła do całkowitego ich wyeliminowania438. 

Z tych samych powodów nie powinny być bagatelizowane zeznania strony złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Trudno bowiem znaleźć argumenty wskazujące, że akurat w postępowaniu 

podatkowym, waga zeznań strony złożonych pod takim rygorem, nie posiada żadnej doniosłości 

prawnej i nie wpływa na konieczność odróżnienia wagi zeznań strony od jej wyjaśnień.  

Na tle obowiązujących przepisów prawa zeznania strony nie powinny być traktowane jako 

dowód uzupełniający, pomocniczy. Jest to dowód, który posiada równą moc dowodową z pozostałymi 

dowodami. Pamiętać należy, że strona może ponieść odpowiedzialność karną za składanie fałszywych 

zeznań, co wzmacnia domniemanie prawdziwości oświadczeń wiedzy przesłuchiwanej strony. Na 

doniosłość dowodową zeznania strony wpływa również fakt, że zeznaje ona co do okoliczności 

faktycznych, stanowiących podstawę zapisów w księgach podatkowych, którym ustawodawca przyznał 

szczególną moc dowodową. To strona postępowania winna posiadać najprzydatniejsze informacje 

dotyczące stanu faktycznego sprawy, przez co zasadą powinno być przesłuchiwanie strony w 

postępowaniu podatkowym. Przesłuchanie strony organ podatkowy powinien przeprowadzić zaraz po 

                                                             
435 Art. 233 kodeksu karnego w związku z art. 196 § 3 Ordynacji podatkowej. 
436 W anglosaskim systemie prawa za niedopuszczalne uznaje się włączanie do akt sprawy oświadczeń składanych 

poza salą sądową. Oświadczenia takie traktowane są jak dowody ze słyszenia, które są wykluczane z materiału 

dowodowego, wg Reguły 802 Federalnych Reguł Dowodowych, spełniających funkcję proceduralnego prawa 

powszechnie obowiązującego w kwestiach dowodowych w każdym procesie na poziomie federalnym w USA, 

zob. K. Kremens, Przesłuchanie świadka …, op.cit., s. 94.  
437 Zob. wyrok NSA z 8.10.2009 r., II FSK 758/08, wyrok z 23.03.2006 r., II FSK 1405/05, wyrok WSA z 

18.04.2013 r., I SA/Po 1006/12, CBOSA. 
438 K. Kremens, Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym, Toruń 2010, s. 212. 
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zbadaniu ksiąg podatkowych i dokumentów źródłowych podatnika, o ile ich treść wywołuje wątpliwości 

organu co do ich rzetelności. W sytuacji uzyskania wiarygodnych zeznań strony przez organ podatkowy 

mógłby on ograniczyć swą aktywność dowodową tylko do budzących wątpliwości elementów i zapisów 

ksiąg podatkowych. Rozwiązanie to z pewnością realizowałoby postulat ekonomiki procesowej oraz 

zasadę szybkości postępowania wyrażoną w art. 125 § 1 Ordynacji podatkowej.  

Zauważyć należy, że strona uprawniona do odmowy składania zeznań,  

z uwagi na taktykę obrony swych racji,  może łatwo skorzystać z tego prawa, przez co postulat 

konieczności dokonywania przesłuchania strony w postępowaniu podatkowym, może być rzadko 

realizowany. W sytuacji, gdy strona decyduje się zeznawać w wyznaczonym przez organ terminie, 

okoliczność ta powinna być dostrzeżona przy ocenie szczerości  i prawdomówności strony.  

Końcowo wskazać należy, że dopóki na stronie postępowania ciążyć będzie odpowiedzialność karna za 

składanie fałszywych zeznań dopóty, nie ma podstaw do kwestionowania mocy dowodowej tego środka 

dowodowego. 

4. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZESŁUCHANIA STRONY 
NA TLE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO, CYWILNEGO I 

PODATKOWEGO 

 

Zastanowić należy się, czy zeznanie strony zawsze oceniane powinno być przez pryzmat jej 

stronniczości wynikającej z dążenia do pozytywnego rozstrzygnięcia jej sprawy. W szczególności 

analizy wymaga wpływ normatywnych reguł przeprowadzania przesłuchania na ostateczną treść zeznań 

oraz na sposób ich oceny w świetle zasady swobodnej oceny dowodów i prawdy materialnej. W celu 

dokonania takiej analizy, należy omówić regulacje prawne odnoszące się do składania zeznania przez 

stronę w innych procedurach prawnych.  

Trudno podważyć fakt, że strona postępowania zawsze będzie zainteresowana pozytywnym 

rozstrzygnięciem jej sprawy podatkowej. Pamiętać jednak należy, że strona jest przede wszystkim 

źródłem informacji o faktach i zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Dlatego rozważenia 

wymaga to, czy aktualnie obowiązujące regulacje postępowania podatkowego dotyczące przesłuchania 

strony spełniają swą funkcję i przyczyniają się do ustalenia prawdy przez organy podatkowe.  

  Wspólną cechą wszystkich polskich procedur prawnych jest dążenie do uzyskania 

rozstrzygnięcia w oparciu o prawdę, tj. prawidłowo ustalony stan faktyczny. Skoro naczelną funkcją 

http://www.trp.umk.pl/


 

 

120 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

każdej procedury dowodowej w systemach prawa kontynentalnego439, jest dążenie do ustalenia prawdy 

obiektywnej i do uzyskania rozstrzygnięcia opartego o zdarzenia, które miały miejsce  

w rzeczywistości, to różnice w przepisach prawnych regulujących przebieg przesłuchania w różnych 

procedurach prawnych nie wydają się być z tej perspektywy uzasadnione.  

Instytucja zeznania strony (podatnika, oskarżonego, powoda), występuje m. in. w procedurze 

podatkowej, karnej czy cywilnej. Każda z procedur służy ustaleniu prawdy obiektywnej. Duży wpływ 

na kształt instytucji zeznania w każdym postępowaniu, mają przepisy prawa materialnego, które 

wskazują jakie fakty należy ustalić w procesie dowodzenia. Nie wolno też zapomnieć, że procedura 

karna i podatkowa zbudowane są na fundamencie postępowania inkwizycyjnego, w którym to organ 

państwowy prowadzi postępowanie wyjaśniające, zaś postępowanie cywilne to model postępowania 

kontradyktoryjnego, w którym spór równych sobie stron rozstrzyga sąd.  

W procedurze karnej i cywilnej sądy mają możliwość przeprowadzania dowodów w sali 

rozpraw, w tym przesłuchiwania stron. W kasacyjnym modelu sądownictwa administracyjnego, 

sprawującego nadzór nad legalnością podejmowanych decyzji przez organy podatkowe, 

przeprowadzenie dowodu z zeznania świadków czy strony jest niedopuszczalne.  

Różnice występujące pomiędzy systemami prawa karnego, cywilnego i podatkowego, nie mogą 

stanowić jedynego uzasadnienia dla znaczącej odmienności przepisów regulujących sposób składania 

oświadczeń wiedzy przez strony tych postępowań. W celu dokonania analizy głównych różnic w 

przebiegu przesłuchania, koniecznym jest zaprezentowanie przepisów i zasad przeprowadzania tego 

środka dowodowego we wskazanych procedurach prawnych. 

4.1. Wyjaśnienia oskarżonego w procedurze karnej 

W procesie karnym podejrzany składa dobrowolne wyjaśnienia w formie ustnej, które są 

protokołowane440. Zgodnie z art. 175 k.p.k. oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia. Może jednak bez 

podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień.  

O prawie tym należy go pouczyć. Jednocześnie obecny przy czynnościach dowodowych oskarżony ma 

prawo składać wyjaśnienia co do każdego dowodu. 

                                                             
439 Procedury prawne w systemach prawa kontynentalnego opierają się na poszukiwaniu prawdy materialnej. W 

anglosaskim systemie prawa nacisk na prawdę wyraża się w zdecydowany słabszy sposób. Anglosaska teoria 

poszukiwania dowodów opiera się na założeniu, że prawda zostanie ujawniona w najpełniejszym zakresie, gdy  

strony zaprezentują swoje racje w  kontradyktoryjnym procesie polegającym na prezentowaniu dowodów wobec 

niezależnego i bezstronnego sądu, zob. K. Kremens, Dowody osobowe …, op.cit., s.  58-60.  
440 K. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, Warszawa 2010, s. 97.  
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W procedurze karnej przewidziano również możliwość złożenia wyjaśnień na piśmie. 

Możliwość taka występuje w postępowaniu przygotowawczym. Z ważnych powodów przesłuchujący 

może odmówić zgody na złożenie przez oskarżonego wyjaśnień na piśmie. Podpisane przez 

oskarżonego pisemne wyjaśnienia, stanowią załącznik do protokołu z przesłuchania. 

Procedura karna umożliwia oskarżonemu wybór sposobu składania wyjaśnień oraz uprawnia go 

do odmowy składnia wyjaśnień czy odpowiedzi na zadane pytania. Stanowi to realizację zasady nemo 

tenetur se accusare. Judykatura wskazuje, że skorzystanie z tego prawa nie może być poczytane za 

okoliczność obciążającą441. 

W postępowaniu karnym przyjmuje się, że nie ponosi odpowiedzialności karnej na podstawie 

art. 233 § 1 k.k. osoba, która została przesłuchana w charakterze świadka wbrew wynikającemu z art. 

313 § 1 k.p.k. nakazowi przesłuchania jej jako podejrzanego (SN I KZP 4/07, OSNKW 2007, nr 6, poz. 

45). Nie popełnia też przestępstwa składania fałszywych zeznań (art. 233 § 1 k.k.), kto umyślnie składa 

nieprawdziwe zeznania dotyczące okoliczności mających znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony 

(SN I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, poz. 71). 

 W świetle powołanych regulacji prawnych oraz stanowiska orzecznictwa, stwierdzić należy, że 

procedura karna zakłada możliwość składania nieprawdziwych zeznań przez oskarżonego. Wyrazem 

tego jest wyeliminowanie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań442. Oskarżony 

składa bowiem wyjaśnienia, a nie zeznania, które odbierane są po pouczeniu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Można postawić tezę, że w procesie karnym prawo do obrony wysuwa 

się przed obowiązek ustalenia prawdy obiektywnej. Możliwe jest też uzasadnienie przeciwnego 

twierdzenia wskazującego, że przejawem dążenia do prawdy obiektywnej, jest przyznanie oskarżonemu 

prawa do obrony i składania fałszywych wyjaśnień.  

W orzecznictwie SN konsekwentnie prezentowany jest pogląd, że wyjaśnienia oskarżonego 

powinny być rozważone i ocenione w pełnym zakresie, także jeśli oskarżony nie przyznaje się do winy. 

Zatem mimo oczywistej możliwości, że oskarżony będzie kłamał próbując się w ten sposób bronić, 

dowód z wyjaśnień oskarżonego ma równą moc dowodową w stosunku do innych dowodów, choć 

                                                             
441 Wyroki: SN V KR 176/77, OSNKW 1978, nr 1, poz. 7; a także: SN VI KZP 26/69, OSNKW 1971, nr 3, poz. 

33; SN Rw 1260/71, OSNPG 1972, nr 4, poz. 77; SN V KRN 591/72, OSNKW 1973, nr 9, poz. 108; SN III KR 

24/74, OSNKW 1974, nr 10, poz. 188; SN III KZ 245/74, OSNKW 1975, nr 2, poz. 29; SN II KR 10/81, OSNKW 

1981, nr 7-8, poz. 38; SN RN 17/85, OSNKW 1986, nr 3-4, poz. 18; SN I KZ 107/84, OSNKW 1985, nr 3-4, poz. 

26; SN IV KK 160/05, LEX nr 157196 
442 Art. 175 § 1, art. 189 pkt 3, art. 190 § 1 kodeksu postępowania karnego.  
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podlega głębszej analizie i weryfikacji. Wyjaśnienia pisemne nie są traktowane wyłącznie jako 

oświadczenia woli, a stanowią część materiału dowodowego podlegającemu weryfikacji i ocenie443. 

Dzięki takiemu podejściu do wyjaśnień strony, możliwe jest poszerzenie wiedzy organu 

prowadzącego postępowanie dowodowe co do okoliczności faktycznych, bez konieczności ograniczania 

oskarżonemu prawa do obrony.  

 Istotnym elementem instytucji wyjaśnień oskarżonego, który został uwypuklony w procesie 

karnym, jest swoboda wypowiedzi. Zgodnie z art. 171 k.p.k. osobie przesłuchiwanej444 należy 

umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero 

następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. 

Swoboda wypowiedzi stanowi fundament demokratycznego społeczeństwa oraz warunków jego 

rozwoju oraz samorealizacji jednostki445. Swoboda wypowiedzi to stan, w którym przesłuchiwany 

zachowuje pełną, nieskrępowaną możliwość formułowania swego oświadczenia woli446. 

Swoboda wypowiedzi umożliwia przedstawienie przez oskarżonego faktów, które mogą mieć 

wpływ na rozstrzygniecie sprawy. Możliwość swobodnej wypowiedzi służy ustaleniu faktów, o które 

przesłuchujący może zapytać, zadając pytania w części „szczegółowej” przesłuchania. Stwierdzić zatem 

należy, że swoboda wypowiedzi wymusza taktykę przesłuchania, która służy ustalaniu prawdy 

obiektywnej.  

Procedura karna przewiduje również możliwość konfrontacji osób przesłuchiwanych, co 

również umożliwia zastosowanie właściwej metody użycia środka dowodowego, jakim jest wyjaśnienie 

oskarżonego.  

Przepis art. 174 k.p.k. wprost wskazuje, że dowodu z wyjaśnień oskarżonego nie wolno 

zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych.+ 

4.2. Przesłuchanie stron w postępowaniu cywilnym 

W doktrynie prawa cywilnego zauważa się, że wykorzystanie strony jako źródła dowodowego 

budzi liczne kontrowersje. Istnieje tradycyjne założenie, że strona, jako najbardziej zainteresowana 

                                                             
443 K. Pawelec, Proces …, op.cit., s. 118. 
444 Wg L. Paprzyckiego,  "osoba przesłuchiwana" to: składający wyjaśnienia oskarżony (podejrzany) (art. 175 i 

n.), składający zeznania świadek (art. 177 i n.), przedstawiający swą opinię biegły, składający zeznania tłumacz 

czy specjalista (art. 193 i n.), osoba, która przeprowadziła wywiad środowiskowy (art. 216), osoba podejrzana (art. 

308 § 2), a także podmiot, o którym mowa w art. 416 (Komentarz do art. 171 kodeksu postępowania karnego, 

LEX Gamma) . 
445 Z. Murias, Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym, Warszawa 2010, s. 210. 
446 Tamże, s. 211. 
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wynikiem rozstrzygnięcia, może zeznać nieprawdę, gdyż jej interes prywatny może wziąć górę nad jej 

prawdomównością447. Z drugiej strony wskazuje się, że wiedza stron ma szczególne znaczenie dla 

prawidłowego ustalenia prawnie relewantnych faktów, gdyż strony są czasem jedynymi 

zorientowanymi osobami w sprawie448.  

Mimo podnoszonych wątpliwości, zeznanie strony stanowi środek dowodowy  

w polskiej procedurze cywilnej. Zgodnie z art. 299 k.p.c., jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych 

lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia 

tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron. Ustawodawca przyjmuje, że jest to środek 

pomocniczy i dobrowolny. Strona może bowiem odmówić składania zeznań lub odpowiedzi na 

poszczególne pytania. 

Przepis art. 302 k.p.c. wskazuje, że gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać 

można co do okoliczności spornych tylko jedną stronę, sąd ocenia, czy mimo to należy ją przesłuchać, 

czy też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze 

współuczestników nie stawili się na przesłuchanie stron lub odmówili składania zeznań.  

W postępowaniu cywilnym obowiązuje tzw. symetryczność, rozumiana jako możliwość 

wypowiedzenia się obu stron co do tych samych okoliczności.  

Charakterystyczna dla procesu cywilnego jest dwufazowość przesłuchania stron. Zgodnie z art. 

303 k.p.c. sąd przesłuchuje najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie 

wyświetli dostatecznie faktów, sąd może przesłuchać według swego wyboru jedną ze stron ponownie, 

po uprzednim odebraniu od niej przyrzeczenia. Przesłuchanie jednej ze stron co do pewnego faktu z 

odebraniem od niej przyrzeczenia nie wyłącza takiego przesłuchania drugiej strony co do innego faktu. 

Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę 

i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia. 

Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych zeznań. Poza tym do przesłuchania stron i składania przyrzeczenia stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące świadków, z wyjątkiem przepisów o środkach przymusu. 

Pierwsza faza przesłuchania może przyczynić się do ustalenia prawdy materialnej mimo, że 

obowiązek zeznawania prawdy obwarowany jest jedynie normami etycznymi i moralnymi. Druga faza 

                                                             
447 K. Markiewicz, P. Rylski, Dowody w postępowaniu cywilnym, [red.] Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. 

Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010, s. 510. 
448 Tamże, s. 510. 
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przesłuchania następuje po uprzedzeniu strony przez sąd o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych zeznań. 

Model przesłuchania strony w procedurze cywilnej uznać należy za charakterystyczny 

względem omawianych procedur, z uwagi na dwufazowość takiego zeznania. W procedurze karnej czy 

podatkowej, nie ma regulacji umożliwiających „podwójne” przesłuchanie. Dwufazowość przesłuchania 

stanowi realizację kontradyktoryjności procesu cywilnego, ale jest również silnym mechanizmem 

umożliwiającym ustalenie przez sąd prawdy materialnej. Dzięki możliwości dwukrotnego 

wypowiadania się przez strony o faktach istotnych dla sprawy, orzekający w sprawie sąd może wyrobić 

sobie własne zdanie na temat stanu faktycznego sprawy. 

4.3. Przesłuchanie strony w postępowaniu podatkowym na tle innych procedur prawnych 

Analizując zaprezentowane przepisy prawne nasuwa się wniosek, że podatkowa procedura 

przesłuchania strony jest stosunkowo lakonicznie uregulowana. Brak jest przepisów, które 

wskazywałyby zasady, jakimi należałoby się posługiwać w trakcje przesłuchania. Przepisy prawa 

podatkowego zabezpieczają dostatecznie interes strony, aby wykluczyć wypaczenie treści jej zeznania. 

Celowi temu służy prawo strony do odmowy zeznań i odpowiedzi na poszczególne pytania oraz zasada 

zwierciadła449. Zgodnie z nią, konieczne jest ścisłe protokółowanie poszczególnych wypowiedzi 

uczestników przesłuchania, co uniemożliwia przekręcanie wypowiedzi strony oraz zapobiega naciskom 

przesłuchujących450. Prawo do odmowy podpisania protokołu stanowi również silną zaporę przeciw 

„zafałszowywaniu” treści zeznań451.  

Mimo tego, przepisy procedury podatkowej nie ułatwiają pełnej i prawidłowej oceny treści 

złożonych zeznań. Brak jest normatywnych reguł pomagających wykryć fałsz w treści zeznań.  

Stan taki przyczynia się do marginalizowania wykorzystywania przesłuchania strony w 

postępowaniu podatkowym. Fundamentem instytucji przesłuchania oskarżonego jest swoboda 

wypowiedzi i faza wstępna przesłuchania, w której strona składa swobodne wyjaśnienia bez 

ograniczenia jej konkretnymi pytaniami. Dzięki takiej procedurze przesłuchujący jest w stanie 

przygotować konkretne pytania oraz ustalić kolejność ich zadawania, w celu sprawdzenia 

                                                             
449 Ordynacja podatkowa, Komentarz, C. Kosikowski, H. Dzwonkowski (red.),  

A. Huchla, Łódź 2003, s. 471.  
450 W kryminalistyce przyjmuje się, że jedynie niewielki procent komunikatów między ludźmi przekazywany jest 

drogą werbalną. Reszta nadawana jest przez ruchy ciała, gesty, wyrazy twarzy, ton głosu itp. W sytuacji gdy dana 

osoba kłamie, niektóre jej zachowania sygnalizują nieszczerość np. unikanie wzroku. W doktrynie prawa karnego 

przyjmuje się, że spostrzeżenia co do zachowania i reakcji przesłuchiwanego winny być udokumentowane w 

protokole, zob. P. Łobacz, Konfrontacja. Studium Karnoprawne i kryminalistyczne, Warszawa 2013, s. 254-255.  
451 Szerzej M. Rymaszewski, Przesłuchanie w postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatkowy 8/2009, s. 30-33. 
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wiarygodności wcześniej złożonych wyjaśnień. Konfrontacja wyjaśnień złożonych w pierwszej fazie 

przesłuchania z odpowiedziami na konkretne pytania, pozwolić może na wszechstronną ocenę 

wiarygodności zeznań i szczerości samego przesłuchiwanego. Taki przebieg tej czynności dowodowej 

umożliwia stosowanie różnych taktyk przesłuchiwania452, które mają na celu ustalenie rzeczywistego 

stanu faktycznego. 

 Podobnie procedura cywilna wyposaża sąd w narzędzia służące zorientowaniu się co do tego, 

czy strona jest szczera i prawdomówna. Możliwość dwukrotnego przesłuchania strony, bez 

wcześniejszego uprzedzenia jej o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i po takim 

uprzedzeniu, prowadzi do lepszego rozeznania co do rzeczywistego obrazu stanu faktycznego sprawy.  

Bardzo ważnym elementem procedury karnej jest możliwość konfrontacji strony i świadków w 

celu wyjaśnienia rozbieżności. Postępowanie podatkowe przewiduje jedynie namiastkę konfrontacji, 

która może zostać przeprowadzona podczas prowadzenia rozprawy przez organ odwoławczy453. 

Konfrontacja w procedurze karnej jest instytucją, którym głównym celem jest ustalenie prawdy454 oraz 

umożliwienie pogłębienia oceny przeprowadzonych dowodów455. Brak odpowiednika karnej instytucji 

konfrontacji w procedurze podatkowej, ogranicza możliwości wykorzystywania źródeł osobowych w 

procesie ustalania prawdziwego stanu faktycznego sprawy.  

Charakterystyczne dla procedury podatkowej jest nałożenie odpowiedzialności karnej za 

fałszywe zeznania składane we własnej sprawie. Rozwiązanie to różni się diametralnie od wyjaśnień 

podejrzanego, który nie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jest to 

zastanawiające, gdyż obie procedury należą do tzw. modelu inkwizycyjnego (kierowniczego, 

śledczego), gdzie co do zasady oskarżony czy podatnik nie muszą dowodzić odpowiednio albo swej 

niewinności, albo prowadzenia ksiąg podatkowych w sposób rzetelny i prawidłowy, a ciężar zebrania i 

rozpatrzenia sprawy ciąży na organie śledczym czy podatkowym.  

Za niezrozumiałe w postępowaniu podatkowym, należy uznać brak odpowiednika regulacji 

postępowania karnego, tzw. swobody wypowiedzi. Procedura podatkowa nie wymusza na organie 

podatkowym, aby przed rozpoczęciem zadawania pytań, najpierw umożliwił stronie swobodne 

wypowiedzenie się co do faktów w sprawie. 

                                                             
452 Szerzej M. Krysiak, Przesłuchanie podejrzanego, Szczytno 2008, s. 36-42.  
453 Zob. art. 200a Ordynacji podatkowej.  
454 E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 

2003, s. 307.  
455 P. Łobacz, Konfrontacja. Studium karnoprawne i kryminalistyczne, Warszawa 2013, s. 279.  
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Brak wyraźnych regulacji w zakresie swobody wypowiedzi w postępowaniu podatkowym, 

ocenić należy krytycznie pod względem wpływu tego braku na proces ustalania prawdy obiektywnej. 

Swoboda wypowiedzi umożliwia przesłuchującemu ustalenie wiedzy strony co do istotnych dla sprawy 

faktów oraz przyjęcia w związku z tymi ustaleniami taktyki zadawania pytań w tzw. fazie szczegółowej. 

5. PODSUMOWANIE 

 

Powołane w opracowaniu przepisy procedur prawnych związanych ze składaniem przez stronę 

zeznania, dążą w każdej z nich do ustalenia przez organ rozpatrujący sprawę rzeczywistego stanu 

faktycznego, który mógłby być uznany za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia sprawy karnej, cywilnej 

czy podatkowej. Na tle przepisów regulujących postępowanie karne i cywilne, procedura podatkowa 

jest najuboższa w środki umożliwiające ustalenie prawdy obiektywnej na podstawie składanych 

wyjaśnień przez stronę. Jednocześnie jako jedyna ze wskazanych procedur zakłada ona złożenie 

zeznania przez stronę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

„Wymusza” to na niej obowiązek zeznawania prawdy. Postępowanie cywilne zakłada odpowiedzialność 

karną za składanie przez stronę fałszywych zeznań, jednak dopiero w fazie drugiej, tj. drugiego, 

szczegółowego przesłuchania przez sąd.  

W stosunku do postępowania karnego, postępowaniu podatkowemu brakuje elementów 

proceduralnych umożliwiających lepsze wykorzystanie przesłuchania strony.  Za najważniejszy brak 

legislacyjny uznać należy absencję w przepisach postępowania podatkowego wyraźnie uregulowanej 

zasady swobody wypowiedzi oraz możliwości konfrontowania zeznań strony  

i świadków.  Należałoby de lege ferenda postulować wprowadzenie zasady swobody wypowiedzi oraz 

możliwości konfrontacji osobowych źródeł dowodowych, funkcjonujących na gruncie przepisów 

procedury karnej w postępowaniu podatkowym.  

Dodatkowym uzasadnieniem dla wprowadzenia w postępowaniu podatkowym niektórych reguł 

przesłuchania stosowanych w postępowaniu karnym jest treść art. 181 O.p., która umożliwia włączenie 

do akt sprawy podatkowej materiałów zgromadzonych w toku postępowania karnego lub karnego 

skarbowego. Skoro zatem protokoły z przesłuchania stron i świadków, zgromadzone w trybie i na 

zasadach k.p.k., stanowić mogą część materiału dowodowego sprawy podatkowej, utrzymywanie 

istotnych różnic pomiędzy oboma trybami przesłuchań wydaje się nie być uzasadnione. Odmienność 

procedur przeprowadzania przesłuchania może prowadzić do różnej oceny wartości dowodowej 

składanych zeznań.  
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Zeznania składane wobec organów śledczych w trybie k.p.k., mogą być uznawane przez organy 

podatkowe za bardziej wiarygodne w stosunku do zeznań złożonych w postępowaniu podatkowym. 

Organy podatkowe bardzo często rezygnują z możliwości bezpośredniego przeprowadzenia 

przesłuchania świadka czy nawet strony, uznając za wystarczająco wiarygodną treść ich zeznań 

złożonych w innych postępowaniach456. Działanie takie stanowi istotne odstępstwo od zasady 

bezpośredniego zetknięcia się organu orzekającego ze źródłem dowodowym457.  

Dysponując środkami prawnymi podobnymi do tych, jakie stosują organy ścigania, organ 

podatkowy mógłby częściej sięgać po bezpośrednie przeprowadzenie przesłuchania źródła 

dowodowego. Bezpośrednie zetknięcie się ze źródłem dowodowym jest często bezcenne dla rozeznania 

się organu w prawdomówności przesłuchiwanego i prowadzi do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.  

W interesie nie tylko organów podatkowych leży szersze uregulowanie zasad przeprowadzania 

przesłuchań przez organy podatkowe. Aktualnie, mimo że zeznania strony można uzyskać w sposób 

proceduralnie mało skomplikowany, to jednak instytucja ta nie jest tak często zastosowana, jak być 

powinna. Nie bacząc na to, że zeznania strony składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej, 

organy podatkowe nie nadają im większego znaczenia dowodowego. W procesie swobodnej oceny 

dowodów, zeznania takie są często bagatelizowane. Wyposażenie organów podatkowych w instrumenty 

umożliwiające dogłębniejsze weryfikowanie zeznań strony, konfrontowanie ich  

z innymi źródłami dowodowymi i wcześniejszymi jej wypowiedziami, prowadzić może do szerszego 

wykorzystywania informacji posiadanych przez stronę przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy. 

Dobrowolnie złożone zeznanie strony, skonfrontowane z innymi dowodami, mogłoby stanowić bardzo 

istotny element każdego materiału dowodowego. Wartość dowodowa zeznań strony nie powinna być 

wówczas kontestowana. Ewaluacja wiarygodności złożonych przez stronę zeznań mogłaby przybliżać 

się do sposobu oceny zeznań świadka458. Oparcie rozstrzygnięcia sprawy podatkowej na rzeczywistym 

stanie faktycznym leży zarówno w interesie organów podatkowych, jak i strony postępowania.

                                                             
456 Zob. D. Zalewski, Kontrowersje wokół wykorzystywania dowodów z innych postępowań, Przegląd Podatkowy 

7/2010, s. 40-46.  
457 D. Strzelec, Zasada bezpośredniości gromadzenia materiału dowodowego w sprawach podatkowych, Przegląd 

Podatkowy 10/2012, s. 19.  
458 Warta obserwacji jest instytucja przesłuchania strony w anglosaskim systemie prawa, gdzie po wyrażeniu zgody 

na przesłuchanie strona zeznaje na prawach świadka i może być poddana tym samym technikom przesłuchania 

jak świadek. Po wyrażeniu zgody na przesłuchanie, strona zeznaje pod odpowiedzialnością za składanie 

fałszywych zeznań i nie może decydować na które pytania odpowie, a na które nie, zob. K. Kremens, Dowody 

osobowe …, op.cit., s. 166.  
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1. UWAGI WSTĘPNE  

 

Każda umowa zawierana między podmiotami powiązanymi musi być przeanalizowana pod 

kątem prawidłowości ustalenia ceny transferowej. W wypadku niektórych transakcji zbadanie 

prawidłowości ustalenia ceny transferowej może być zadaniem szczególnie trudnym. Problem pojawia 

się zwłaszcza w sytuacji, gdy dana transakcja nie jest zawierana przez podmioty niezależne lub gdy jest 

ona zawierana na warunkach, których nie da się porównać z warunkami stosowanymi przez podmioty 

powiązane. Z taką sytuacją mamy do czynienia między innymi w przypadku umów w sprawie podziału 

kosztów. 

Ceny stosowane przez podmioty powiązane powinny być ustalane zgodnie z zasadą długości 

ramienia. Zasada długości ramienia została przyjęta jako standard w wypadku transakcji dokonywanych 

przez spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych i znalazła wyraz w art. 9 ust. 1 

Konwencji Modelowej OECD. Zgodnie z tym przepisem, jeśli dwa przedsiębiorstwa są ze sobą 

powiązane i jeżeli w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostaną umówione lub 

narzucone warunki, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne 

przedsiębiorstwa, wówczas zyski, które osiągnęłoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z 
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powodu tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i 

odpowiednio opodatkowane.  

Badając poprawność ustalenia ceny transferowej przyjętej w rozliczeniach wewnątrzgrupowych 

należy zatem przeanalizować naturę danej transakcji i odpowiedzieć na pytanie, czy warunki na jakich 

transakcja została dokonana odpowiadają warunkom, które zostałby przyjęte przez podmioty 

niezależne. Ustalanie cen między podmiotami powiązanymi na zasadach, jakie byłyby przyjęte przez 

podmioty niezależne ma przede wszystkim zapobiegać przerzucaniu dochodów między podmiotami 

powiązanymi. Przyjmuje się, że ceny stosowane przez podmioty niepowiązane są zawsze kształtowane 

przez warunki rynkowe. Podmioty powiązane mogą natomiast ustalać ceny na warunkach 

odbiegających od warunków rynkowych uwzględniając przy ich kalkulacji różnego rodzaju czynniki 

wynikające z istniejących powiązań.  

W wielu przypadkach stosowanie zasady długości ramienia przy ustalaniu cen transferowych 

nie będzie związane z istotnymi trudnościami. Jeśli podmioty powiązane zawierają transakcję, która jest 

też zawierana przez podmioty niezależne z reguły można bowiem porównać ceny i – w razie potrzeby 

– dokonać stosownej korekty. Problem pojawia się jednak wówczas, gdy dana transakcja nie jest 

zawierana przez podmioty niepowiązane lub gdy jest ona zawierana na warunkach, których nie da się 

porównać z warunkami stosowanymi przez podmioty powiązane. Z taką sytuacją mamy do czynienia 

między innymi w przypadku umów w sprawie podziału kosztów. Umowy tego rodzaju są zawierane 

wówczas, gdy spółki należące do danego holdingu decydują się na centralizowanie w jednej jednostce 

kosztów dotyczących wszystkich członków grupy. Kosztami podlegającymi centralizacji mogą być 

między innymi koszty ponoszone na nabycie usług459, czy też wydatki związane z podejmowaniem 

działań o charakterze innowacyjnym460.   

W wytycznych OECD dotyczących zasad ustalania cen w transakcjach z podmiotami 

powiązanymi zasadom ustalenia ceny transferowej w umowie o podziale kosztów poświęcono odrębny 

rozdział461. Na wstępie tego rozdziału podkreśla się, że typów umów dotyczących podziału kosztów jest 

na tyle dużo, że nie jest możliwe opisanie skutków podatkowych każdego z nich. Dlatego też wytyczne 

                                                             
459 Por. J.Pustuł, Podatkowoprawne konsekwencje umowy o podziale kosztów usług wykonywanych na rzecz 

spółek powiązanych (cost sharing agreement); Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 4, s. 75. 
460 Por. J.Pustuł, Podatkowoprawne konsekwencje umowy o podziale kosztów prac badawczo-rozwojowych 

dotyczących grupy spółek powiązanych (cost sharing agreement), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013, nr 2, s. 

67 i n.  
461 Por. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010, 

rozdział VIII, s. 219 i nast.  
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mają charakter ogólny. Mają one pomóc w ustaleniu, czy warunki przyjęte w umowie o podziale 

kosztów pozostają w zgodzie z zasadą długości ramienia.  

W wytycznych OECD zauważa się, że umowy o podziale kosztów mogą być zawierane przez 

podmioty niezależne, które posiadają wspólne potrzeby i oczekują wspólnych korzyści. Podmioty 

niepowiązane mogą zdecydować się na zawarcie tego rodzaju umów licząc na uzyskanie oszczędności 

wynikających z możliwości redukcji jednostkowego kosztu kupowanego, czy produkowanego towaru z 

uwagi na zwiększenie ilości kupowanych towarów, czy rozmiar produkcji (ekonomia skali)462.  

Niestety w praktyce umowy dotyczące podziału kosztów są zawierane przez podmioty 

niezależne niezwykle rzadko. Należy także zauważyć, że nawet jeśli danej spółce udałoby się odnaleźć 

umowę o podziale kosztów zawartą przez podmioty niezależne to prawdopodobieństwo, że warunki w 

niej przyjęte będą porównywalne do warunków przyjętych w umowie zawartej przez spółki należące do 

jej grupy kapitałowej jest faktycznie znikome. Umowa może bowiem odnosić się do podziału kosztów 

innego rodzaju usług, innego ryzyka, inne mogą być cele stawiane sobie przez spółki niezależne 

zawierające daną umowę, itp.  

2. PODZIAŁ KOSZTÓW PRAC  BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

 

Szczególne przypadki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług w transakcjach 

zawieranych przez podmioty powiązane będące osobami prawnymi zostały wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze 

oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w 

przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych463. Przy badaniu ceny transferowej ustalonej w 

umowie o podziale kosztów prac badawczo-rozwojowych należy zwrócić uwagę w szczególności na § 

22 oraz § 23 Rozporządzenia.  

Przepis § 22 Rozporządzenia dotyczy sytuacji, w której jeden podmiot powiązany podejmuje 

badania na zlecenie innego podmiotu powiązanego lub innych podmiotów powiązanych. Zgodnie z jego 

                                                             
462 Por. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010, pkt. 

8.8, s. 222. 
463 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów 

osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób 

prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, dalej „Rozporządzenie”. Analogiczne regulacje 

odnoszące się do osób fizycznych zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w 

sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu 

eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów 

powiązanych.  
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treścią w celu określenia przychodów podmiotów powiązanych uzyskanych w związku z taką transakcją 

(takimi transakcjami) należy przypisać ewentualne korzyści z uzyskanych wyników badań tym 

podmiotom lub wyłącznie jednemu z tych podmiotów. Przypisanie korzyści następuje z zachowaniem 

zasad przewidzianych w rozdziale 2 Rozporządzenia tj. wymaga dokonania tzw. „analizy 

porównywalności transakcji”. Analiza ta polegać ma na zbadaniu warunków ustalonych między 

podmiotami powiązanymi i ich porównaniu z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne 

podmioty w „porównywalnych okolicznościach sprawy”.  

Zgodnie natomiast z § 23 ust. 1 i 2  Rozporządzenia, jeżeli podatnik uczestniczy w kosztach 

wspólnie ponoszonych przez podmioty powiązane na wytworzenie dóbr niematerialnych, wysokość 

ponoszonych przez podatnika obciążeń z tego tytułu uznać można za określoną zgodnie z zasadami 

rynku jedynie wówczas, gdy warunki takie, w świetle oczekiwanych korzyści z tytułu takiego 

uczestnictwa, akceptowałyby podmioty niezależne. Warunki, o których mowa w ust. 1, dotyczą w 

szczególności proporcjonalnego do oczekiwanych korzyści obciążenia podmiotów tymi kosztami oraz, 

dodatkowo, proporcjonalnego do wysokości obciążeń podziału korzyści, które nie były oczekiwane 

(uwzględniane) przy określaniu tych warunków.  

Z przepisów Rozporządzenia wynika zatem, że spółka partycypująca w kosztach prac 

ponoszonych na wytworzenie dób niematerialnych prowadzonych przez grupę powinna przede 

wszystkim przeanalizować, czy przyjęte w umowie zasady nie odbiegają od zasad rynkowych. Innymi 

słowy powinna odpowiedzieć na pytanie, czy podmioty od siebie niezależne zawarłyby transakcję na 

podobnych warunkach?  

Spółki niezależne teoretycznie mogą zdecydować się wspólnie finansować różnego rodzaju 

prace badawczo-rozwojowe, jeśli zakładają one, że efekt prowadzonych badań zapewni im obopólne 

korzyści, czy też jeśli zawarcie umowy umożliwi im ograniczenie ryzyka (np. związanego z 

prowadzeniem badań z zakresu zaawansowanych technologii), pozwoli na zminimalizowanie 

potencjalnych strat będących wynikiem podejmowanych działań, itp464. Bez wątpienia jednak umowy o 

podziale kosztów dotyczących prac badawczo-rozwojowych są jednak domeną podmiotów 

powiązanych i przez podmioty niezależne zawierane są niezmiernie rzadko. W związku z tym, 

porównanie warunków ustalonych w zawartej umowie o podziale kosztów z warunkami „rynkowymi” 

stosowanymi przez podmioty niezależne nie jest łatwym zadaniem. Problem ten został dostrzeżony 

przez OECD. Dlatego też w wytycznych OECD dotyczących zasad ustalania cen w transakcjach z 

podmiotami powiązanymi podkreślono, że przy ocenie sposobu podziału kosztów należy przede 

                                                             
464 Por. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010, pkt. 

8.8 -8.9, s. 222. 
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wszystkim sprawdzić, czy celem zawartej umowy jest osiągnięcie przez daną spółkę korzyści. Zwraca 

się przy tym uwagę, że oszacowanie korzyści wynikających ze wspólnego prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych przez grupę może nie być łatwe. Efekt przeprowadzonych badań może się bowiem 

pojawić w bliższej lub dalszej przyszłości. Może się też okazać się, że w wyniku przeprowadzonych 

czynności grupie nie uda się osiągnąć założonego celu (np. opracować nowych rozwiązań 

technologicznych, receptur, wynalazków). Dlatego też – zdaniem OECD - należy oceniać przede 

wszystkim to, czy oczekiwania danej spółki były racjonalne w chwili zawierania danej umowy. 

Niewykazanie żadnych korzyści w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych samo w 

sobie nie może być bowiem powodem kwestionowania sposobu podziału kosztów. Z wytycznych 

OECD wynika, że organy podatkowe mogą zacząć kwestionować zasadność ponoszenia wydatków na 

podstawie umowy o podziale kosztów dopiero w sytuacji, gdy spółki należące do grupy decydują się na 

kontynuowanie badań mimo negatywnych efektów i upływu okresu, w którym należałoby już 

oczekiwać powstania określonych korzyści465. Zwraca się też uwagę na to, że jeśli celem prowadzonych 

prac jest stworzenie nowego produktu korzyści uzyskiwane przez spółki zawierające umowę mogą być 

np. oceniane na podstawie prognoz dotyczących sprzedaży tego produktu, w wypadku opracowywania 

nowych procesów i technologii korzyści można oceniać uwzględniając prognozowane przychody z 

udzielania licencji. Wyraźnie zaznacza się przy tym, że tego rodzaju przykłady nie powinny być 

traktowane jako sugestia co do sposobu oceny korzyści na podstawie konkretnej umowy466.  

O tym jak wiele kontrowersji może budzić prawidłowe ustalenie wysokości opłaty uiszczanej 

na podstawie umowy o podziale kosztów świadczyć mogą dwie głośne sprawy analizowane przez sądy 

amerykańskie - sprawa Xilinx, Inc. v. Commissioner467 oraz Veritas Software Corp. v. Commissioner468.  

W pierwszym przypadku sąd stanął przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie 

wydatki dotyczące prac badawczo-rozwojowych powinny być dzielone między spółki należące do 

grupy. Sprawa dotyczyła spółki Xilinx Inc., która zajmowała się produkcją i sprzedażą oprogramowania 

komputerowego. Ponosiła ona znaczne wydatki na badania i rozwój. Xilinx Inc. założyła spółkę zależną 

                                                             
465 Por. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010, pkt. 

8.11, s.223 
466 Por. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010, pkt. 

8.21, s. 226. 
467 O dużym zainteresowaniu sprawą Xilinx Inc. świadczyć może ilość artykułów jej poświęconych por. np.  J.M. 

O’Brien, M. A.Oates, No Mas! : Why the IRS Needs to Give up the Stock Option Ghost, Tax Jurnal 7-8/2010, s. 

5, P.D.Morrison, Xilinx Inc. – The Ninth Circuit Changes Its Mind, Tax Management International Jurnal Vol. 39, 

No 6/ 2011, s. 335., L.J.Greenwald, Xilinx: Time for a Tweak to Treas. Reg. Section 1.482-1(b)(1)?, Tax Notes 

International, Vol. 59, No 2, 2010, J.J.Tobin, B.M.Angus, D.J.Canale, Preserving and Protecting the Arm’s-Length 

Standard, Tax Management Transfer Pricing, Vol. 19, No 6, 2010.  
468 Por. np. J.Tobin, B.M.Angus, D.J.Canale, Preserving and Protecting the Arm’s-Length Standard, Tax 

Management Transfer Pricing, Vol. 19, No 6, 2010. 
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w Irlanii, z którą zawarła umowę dotyczącą podziału kosztów prac badawczo-rozwojowych. Na mocy 

umowy spółka zależna miała zwracać Xilinx Inc. część kosztów bezpośrednich ponoszonych na badania 

i rozwój obejmujących koszty zatrudnienia pracowników działu R&D (wynagrodzenia, premie i inne 

koszty związane z zatrudnieniem), koszty pośrednie i koszty związane z zakupem praw własności 

intelektualnej. Wątpliwości pojawiły się wówczas gdy Xilinx Inc. wdrożyła program motywacyjny dla 

pracowników zatrudnionych w dziale R&D (oferowała pracownikom tego działu opcje na akcje). 

Koszty programu motywacyjnego nie były zaliczane do puli kosztów dzielonych w ramach umowy 

zawartej ze spółką irlandzką. Amerykańskie organy podatkowe, powołując się na przepisy prawa 

wewnętrznego, uznały, że spółka zależna powinna partycypować w kosztach związanych z programem 

opcji na akcje dla pracowników R&D. Zdaniem organów podatkowych niezaliczanie kosztów 

dotyczących programu opcyjnego w puli kosztów dzielonych między spółkami doprowadziło do 

zaniżenia przez Xilinx Inc. przychodów. Z przepisów podatkowych obowiązujących w Stanach 

Zjednoczonych wynikało bowiem, że spółki zawierające umowę o podziale kosztów powinny dzielić 

między siebie wszystkie koszty ponoszone celem wytworzenia wartości niematerialnej i prawnej. Xilinx 

Inc. nie zgodziła się ze stanowiskiem organów podnosząc, że podmioty od siebie niezależne nie 

uwzględniałyby w puli kosztów przeznaczonych do podziału wydatków dotyczących funkcjonowania 

programu opcji na akcje, a w konsekwencji, że zasadne jest wyłączanie tego rodzaju kosztów przy 

kalkulacji wynagrodzenia należnego na podstawie umowy469. Kwestią sporną było zatem to, czy spółki 

powiązane zawierające umowę o podziale kosztów przy ustalaniu zasad podziału kosztów powinny 

kierować się zasadą długości ramienia, czy też – zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego - powinny 

dzielić się wszystkimi kosztami, nawet takimi, które nie byłyby dzielone między spółkami 

niepowiązanymi?  

Początkowo sąd amerykański podzielił poglądy organów podatkowych i w wyroku z dnia 27 

maja 2009r. orzekł, że z uwagi na przepisy prawa wewnętrznego koszty związane z programem opcji 

dla pracowników powinny być dzielone w ramach umowy o podziale kosztów, nawet jeśli nie byłyby 

ujmowane w puli kosztów dzielonych przez podmioty niezależne. Wyrok ten został jednak 

skrytykowany w piśmiennictwie podatkowym470. W dniu 22 marca 2010r. sąd zmienił stanowisko 

uznając, że zasady ustalania wynagrodzenia między podmiotami powiązanymi zawsze muszą 

uwzględniać zasadę długości ramienia. W związku z tym sąd orzekł, że skoro podmioty niezależne do 

kosztów alokowanych na poszczególne strony umowy nie zaliczałyby wydatków związanych z 

wdrożeniem systemu motywacyjnego dla pracowników, to również spółki powiązane, przy kalkulacji 

                                                             
469 Por. L. J. Greenwald, Xilinxs: Time for a Tweak to Treas. Reg. Section 1.482-1(b)? Tax Notes International, 

Vol. 59, No 2, z dnia 12 lipca 2010, s. 117.   
470 Por. P. D. Morrison, Xilinxs Inc – The Ninth Circuit Changes Its Mind, Tax Management International Journal, 

Vol. 39, No. 6, z dnia 11 czerwca 2011r. , s. 335.  

http://www.trp.umk.pl/


 

 

134 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

wynagrodzenia płaconego na podstawie umów dotyczących podziału kosztów, nie muszą tego rodzaju 

wydatków uwzględniać.   

Sądy amerykańskie musiały również rozstrzygnąć, jaka metoda kalkulacji wynagrodzenia 

powinna być uznana za prawidłową w wypadku zawierania umowy o podział kosztów związanych z 

prowadzeniem prac badawczo rozwojowych. Wątpliwości co do sposobu ustalenia wynagrodzenia 

płaconego na podstawie umowy o podziale kosztów pojawiły się w sprawie Veritas Software Corp. v. 

Commissioner. Spółka ta zajmowała się produkcją oprogramowania. W latach 90 tych spółka ta 

rozpoczęła ekspansję rynkową zakładając spółki zależne w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i 

Afryki. Podjęto też decyzje o utworzeniu spółki zależnej w Irlandii (Veritas Software International Ltd). 

Veritas Software Corporation zawarła ze swoją irlandzką spółką córką umowę dotyczącą podziału 

kosztów ponoszonych na rozwój wartości niematerialnych. Nie była to jedyna umowa zawarta między 

spółkami. Doszło również do zawarcia umowy licencyjnej (na mocy której irlandzka spółka nabyła 

prawo do korzystania ze znaku towarowego Veritas, jak również prawo do posiadanych przez spółkę 

amerykańską wartości niematerialnych) oraz szeregu innych umów, dzięki którym spółka irlandzka 

mogła korzystać ze wsparcia pracowników działu R&D i marketingu spółki amerykańskiej, nabyła 

prawo do produkowania i sprzedaży istniejącego oprogramowania, mogła korzystać z kanałów 

dystrybucji spółki matki, itp. Organy podatkowe zakwestionowały sposób kalkulacji wynagrodzenia 

zastosowany w umowie o podziale kosztów prac badawczo-rozwojowych. Twierdziły, że z uwagi na 

całokształt okoliczności towarzyszących zawarciu umowy o podziale kosztów metodą właściwą do 

ustalenia zysków, jakie powinna wykazać Veritas Software Corporation w związku z zawarciem umowy 

o podziale kosztów powinna być np. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych stosowana 

przy wycenie przedsiębiorstw471. Sąd uznał jednak, że przy obliczaniu wynagrodzenia należnego od 

spółki irlandzkiej najlepszą metodą jest metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Innymi słowy 

– zdaniem sądu – w każdym przypadku warunki przyjęte w umowie o podziale kosztów powinny być 

analizowane pod kątem zasady długości ramienia. Spółki zawierające umowy o podziale kosztów 

powinny ocenić, czy przyjęte w niej zasady odpowiadają zasadom, które byłyby stosowane przez 

podmioty niezależne. 

 

 

                                                             
471 Por. S.Blought, C.Cope, T.Zollo, Veritas Vinci, http://us.kpmg.com/microsite/taxnewsflash/2010,  L. J. 

Greenwald, Veritas v. Comr.: Ta Court Finds IRS’s § 482 Allocations To Be “Arbitrary, Capricious and 

Unreasonable”, Tax Management International Journal, Vol. 39, No. 5, z dnia 14 maja 2010 r., s. 256 i nast.  

http://www.trp.umk.pl/
http://us.kpmg.com/microsite/taxnewsflash/2010/Jan/Veritas.pdf
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3. PODZIAŁ KOSZTÓW W WYPADKU USŁUG ZAPEWNIANYCH 
PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ  

 

Przepisy Rozporządzenia tylko w ograniczonym stopniu mogą być przydatne przy ustalaniu 

zasad wynagrodzenia w umowach dotyczących podziału kosztów usług. Możliwość proporcjonalnego 

podziału kosztów przewidziana została wprost w odniesieniu do usług reklamowych. Zgodnie z § 20 

Rozporządzenia koszty ponoszone przez podmioty powiązane na reklamę powinny być proporcjonalne 

do osiąganych przez te podmioty korzyści z reklamy. W szczególności, w celu określenia 

proporcjonalności ponoszonych wydatków na reklamę, której prowadzenie przynosi korzyści dwóm lub 

większej liczbie podmiotów powiązanych, uwzględnić należy, na jakich rynkach prowadzona jest 

reklama, oraz udział sprzedaży reklamowanych dóbr i usług poszczególnych podmiotów powiązanych 

na rynkach objętych reklamą. Jeżeli jeden podatnik ponosi koszty reklamy, z której korzyści osiąga 

również podmiot powiązany z tym podatnikiem, zgodnie z Rozporządzeniem, uznać należy, że ten 

pierwszy podmiot wykonuje usługi handlowe w granicach, w jakich odpowiadają one co do natury i 

zakresu usługom prowadzonym przez niezależne przedsiębiorstwo reklamowe. 

Bez wątpienia proporcjonalny podział kosztów może być stosowany również w wypadku 

innego rodzaju usług niż usługi reklamowe. Jak zatem dzielić koszty usług nabywanych przez grupę dla 

wszystkich jej członków ? Jaki klucz alokacji uznać za prawidłowy?  

Zgodnie z z wytycznymi OECD - analizując, czy zastosowany w umowie klucz podziału 

kosztów jest właściwy należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy spółka będąca stroną 

umowy może oczekiwać określonych korzyści w związku z jej zawarciem? Jeśli odpowiedź na to 

pytanie jest pozytywna należy zastanowić się, czy koszty związane z zawarciem umowy przez taką 

spółkę są – w porównaniu do zakładanych korzyści – adekwatne. W wytycznych OECD proponuje, aby 

na wstępie dokonać oceny spodziewanych korzyści, które mogą być uzyskane przez poszczególne 

spółki zawierające umowę. Innymi słowy należy zastanowić się, które spółki należące do grupy 

uzyskują największe korzyści z tytułu świadczonych usługi, a które najmniejsze. Ocena korzyści może 

być dokonana przy uwzględnieniu poziomu dochodów uzyskiwanych przez spółki, obrotu, ograniczenia 

kosztów, itp. Powinna być ona dostosowana do specyfiki konkretnej grupy kapitałowej i zakresu i 

rodzaju usług zapewnianych jej członkom na podstawie umowy o podziale kosztów. Ustalona proporcja 

dotycząca spodziewanych lub uzyskanych korzyści może być następnie stosowana jako klucz podziału 

poniesionych kosztów. Podkreśla się jednak, że o tym, czy dany klucz podziału jest właściwy 

decydować będzie zawsze natura danej transakcji. Zwraca się uwagę na to, że nie jest możliwe 

wskazanie jednego właściwego klucza podziału kosztów, który sprawdzałby się na gruncie każdej 
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zawartej umowy. Klucze alokacji mogą być różne w poszczególnych umowach, gdyż mogą one 

dotyczyć innego rodzaju i zakresu usług, różny może być też profil działalności prowadzony przez 

spółki zawierające umowę472.  

W praktyce najczęściej przy ustalaniu klucza alokacji kosztów uwzględnia się wysokość 

przychodów, czy obrotów osiąganych przez poszczególnych członków grupy. Klucz ten stosowany jest 

często w wypadku kosztów reklamowych, doradczych, zarządczych, zwłaszcza jeśli wszystkie spółki 

zawierające umowę zajmują się analogiczną działalnością np. sprzedażą towarów. W niektórych 

przypadkach przy ustalaniu klucza alokacji uwzględnia się ilość osób zatrudnionych w spółkach. Tego 

rodzaju klucz uznaje się za właściwy w sytuacji gdy wsparcie zapewniane przez grupę dotyczy 

doradztwa w sprawach kadrowych, informatycznych, itp.  

4. PODSUMOWANIE 

 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy warunki przyjęte w umowie o podziale kosztów zawartej 

między podmiotami powiązanymi mogą być uznane za warunki zgodne z zasadą długości ramienia, 

może okazać się niezwykle trudne. Typowe postępowanie stosowane w celu zbadania poprawności 

ustalenia ceny transferowej polegające na znalezieniu podobnej transakcji zawartej przez podmioty 

niezależne, a następnie porównaniu do stosowanych w niej warunków, może nie odnieść zakładanego 

rezultatu. Umowy w sprawie podziału kosztów są bowiem umowami zawieranymi przede wszystkim 

przez podmioty powiązane. Można więc co najwyżej porównywać warunki przyjęte przez spółki 

należące do danej grupy kapitałowej z warunkami stosowanymi przy zawieraniu tego rodzaju umów 

przez członków innej grupy kapitałowej. Dokonanie porównania postanowień przyjętych w umowie o 

podziale kosztów zawartej przez spółki powiązane z warunkami stosowanymi przez podmioty 

niezależne może być w praktyce niewykonalne. Dlatego też w wypadku umów o podziale kosztów 

przede wszystkim należy sprawdzić, czy dany podmiot będący stroną umowy uzyskuje z tytułu zawarcia 

takiej umowy korzyści i czy są one adekwatne do ponoszonych przez niego wydatków.   

 

  

 

                                                             
472 Por. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010, pkt. 

8.19, s. 225. 
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1. PODSTAWA OPODATKOWANIA W PODATKU OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNYCH 

   

„W normie podatkowoprawnej jest określona pewna wielkość odniesienia związana z 

przedmiotem opodatkowania, która w rzeczywistości może przybierać rozmaite rozmiary, oraz 

współczynnik, który zastosowany do tej wielkości odniesienia umożliwia obliczenie kwoty świadczenia 

podatkowego. Owa wielkość odniesienia określona w jednostkach pieniężnych albo w innych 

jednostkach miary, stanowiąca ujęcie ilościowe przedmiotu opodatkowania określana jest mianem 
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podstawy opodatkowania”473. Innymi słowy podstawa opodatkowania, będąca wartościowo lub 

ilościowo ujętym przedmiotem podatku, decyduje (obok stawki podatkowej) bezpośrednio o wysokości 

danej daniny publicznej474.  

Jak się podkreśla w literaturze „w podatku od czynności cywilnoprawnych podstawa 

opodatkowania została ujęta wartościowo – jest nią wartość (kwota) przedmiotu opodatkowania”475, co 

skutkuje przyjęciem procentowej stawki opodatkowania476. 

W art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych477 ustawodawca „różnicuje podstawę 

opodatkowania i uzależnia ją od rodzaju czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu”478. 

Zatem w art. 6 u.p.c.c mamy określoną podstawę opodatkowania, jako nie mającą jednorodnego 

charakteru, gdyż zostaje ona „zróżnicowana w zależności od kategorii czynności cywilnoprawnej 

podlegającej”479 opodatkowaniu, i tak na przykład przy umowie sprzedaży nieruchomości podstawę 

opodatkowania stanowi jej wartość rynkowa480. 

2. POJĘCIE NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE AUTONOMI I PRAWA 
PODATKOWEGO 

 

Podział rzeczy na rzeczy ruchome i nieruchomości jest podziałem wyczerpującym i zarazem 

rozłącznym481. „Nie ma więc rzeczy, które nie byłyby albo ruchomościami, albo nieruchomościami. 

Przy takim dychotomicznym (dwudzielnym) podziale wystarczy określić cechy tylko jednej klasy 

przedmiotów wchodzących w obręb zakresu dzielonego. Inne przedmioty tego zakresu, niemające tej 

cechy, z konieczności logicznej wchodzą wówczas do drugiej kategorii. Taką właśnie metodą podziału 

                                                             
473 W. Nykiel (red.), W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Polskie prawo podatkowe. 

Podręcznik akademicki, Warszawa 2013, s. 14. 
474 A. Goettel, M. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz 2007, publ. elektroniczna, Lex. 
475 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. 

Komentarz, Gdańsk 2007, s. 182. 
476 A. Goettel, M. Goettel, Podatek…, Lex; A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 182. 
477 Ustawa z dnia 9 września 2000 r.; tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej u.p.c.c. 
478 L. Pankrac, D. Michta, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz 2012, publ. elektroniczna, 

LexPolonica. 
479 Z. Ofiarski, Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 2009, publ. elektroniczna, Lex.  
480 M. Waluga, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz 2009, publ. elektroniczna, 

LexPolonica; K. Chustecka, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo, Warszawa 2010, s. 

239. 
481 A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, T. Sokołowski, 

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna 2012, publ. elektroniczna, Lex. 

http://www.trp.umk.pl/
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/content.rpc?reqId=136628758811554&nro=201332434&wersja=-1&dataOceny=2013-04-18&tknDATA=13%2C35%2C37%2C59%2C6%2C68%2C8%2C9%2C1365163191&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2F212.191.71.5%2Fhan%2FLex%2Flex.uni.lodz.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.53649:ver=0&full=1
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/content.rpc?reqId=136628758811554&nro=201332434&wersja=-1&dataOceny=2013-04-18&tknDATA=13%2C35%2C37%2C59%2C6%2C68%2C8%2C9%2C1365163191&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2F212.191.71.5%2Fhan%2FLex%2Flex.uni.lodz.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.45158:ver=0&full=1
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/content.rpc?reqId=136628758811554&nro=201332434&wersja=-1&dataOceny=2013-04-18&tknDATA=13%2C35%2C37%2C59%2C6%2C68%2C8%2C9%2C1365163191&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2F212.191.71.5%2Fhan%2FLex%2Flex.uni.lodz.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.53649:ver=0&full=1
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/content.rpc?reqId=136628758811554&nro=201332434&wersja=-1&dataOceny=2013-04-18&tknDATA=13%2C35%2C37%2C59%2C6%2C68%2C8%2C9%2C1365163191&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2F212.191.71.5%2Fhan%2FLex%2Flex.uni.lodz.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.45158:ver=0&full=1
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posłużył się ustawodawca, definiując tylko pojęcie nieruchomości. Wszystkie zatem rzeczy, które nie 

mają cech nieruchomości, należy zaliczyć do klasy rzeczy ruchomych”482. 

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny483 nieruchomościami 

są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki 

trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych 

stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Innymi słowy na gruncie prawa cywilnego wyróżnia 

się trzy rodzaje nieruchomości:  

a) nieruchomości gruntowe (grunty),  

b) nieruchomości budynkowe (budynki), 

c) nieruchomości lokalowe (części budynków)484. 

 „Problematyka łączności bądź odrębności pojęć prawa podatkowego i prawa cywilnego – jako 

jeden z aspektów tzw. autonomii prawa podatkowego – wiąże się ściśle z praktyczną kwestią 

możliwości korzystania w prawie podatkowym z definicji pojęć zawartych w aktach normatywnych 

należących do prawa cywilnego”485. „W procesach interpretacji przepisów prawa przyjmuje się zasadnie 

domniemanie, że ustawodawca posługuje się językiem powszechnym. Oznacza to, że w procesie 

interpretacji przyjmować należy takie znaczenie terminów i zwrotów użytych w tekście przepisów 

prawnych, jakie mają one w języku etnicznym, tj. najszerzej stosowanym na terytorium danego 

państwa”486 Jednakże od powyższej zasady istnieją wyjątki. I tak „w sytuacji, gdy prawo podatkowe 

określony termin stosuje, ale samo go nie definiuje, należy przyjąć, że definicje w aktach prawnych 

należących do innych dziedzin prawa (np. do prawa cywilnego) wiążą nawet w sytuacji milczenia 

ustawy podatkowej (brak odesłania) – jednakże tylko w wypadku, gdy są definicjami pojęć 

występujących wyłącznie w językach konwencjonalnych, np. są definicjami pojęć prawnych”487.  

„Jeżeli w prawie cywilnym pojęcie nieruchomości jest zdefiniowane, to – z braku odmiennej 

definicji w prawie podatkowym – ma ono takie samo znaczenie, jak w prawie cywilnym. Nie wchodzi 

tu w grę domniemanie języka powszechnego – w języku powszechnym pojęcie nieruchomości co 

                                                             
482 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011, s. 114. 
483 Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej K.c. 
484 Por. M. Bednarek, Komentarz do Kodeksu cywilnego1997, publ. elektroniczna, Lex; S. Brzeszczyńska, 

Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne, Warszawa 2012, s. 10. 
485 B. Brzeziński, Prawo podatkowe a prawo cywilne, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. 

Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 406. 
486 B. Brzeziński, Prawo…, s. 406-407. 
487 B. Brzeziński, Prawo…, op. cit., s. 407; analogicznie B. Kuźniacki, A. Marzec, Ustalenie wartości rynkowej 

na potrzeby podatku dochodowego w transakcjach między niezależnymi podmiotami, Jurysdykcja Podatkowa 

2011, nr 2 (dodatek specjalny), s. 3. 
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prawda funkcjonuje, ale jako pojęcie przejęte z języka prawnego”488. W podobny sposób należałoby 

również rozumieć wypowiedź E. Bobrus, iż „(…) przyjęcie domniemania, że kiedy w prawie cywilnym 

pojęcie nieruchomości jest zdefiniowane, to w braku odmiennej definicji w prawie podatkowym będzie 

miało takie samo znaczenie. Nie znajduje zatem uzasadnienia przyjmowanie w takim przypadku 

domniemania języka powszechnego, w języku tym bowiem pojęcie nieruchomości funkcjonuje, ale jako 

pojęcie z języka prawnego. Ta sama zasada znajdzie zastosowanie wobec pozostałych terminów 

dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, tj. samego pojęcia własności, sprzedaży oraz 

pozostałych umów prowadzących do przeniesienia prawa własności przysługującego wobec 

nieruchomości”489. Tożsame w tej mierze stanowisko zajmuje judykatura zauważając, iż „pojęcie 

nieruchomości zostało przejęte przez ustawodawcę podatkowego z prawa cywilnego. Także pojęcie 

nabycia nieruchomości definiowano odwołując się do pojęć i instytucji prawa cywilnego, regulujących 

czynności prawne, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości”490. 

Co więcej, w orzecznictwie słusznie wskazuje się, iż definiując pojęcie nieruchomości odwołać się 

należy do definicji zawartej w przepisach prawa cywilnego491.  

„Jeżeli pewne pojęcia użyte w prawie cywilnym i w przepisach podatkowych nie są odmiennie 

zdefiniowane dla celów tego ostatniego, należy je, biorąc pod uwagę fakt, iż obie gałęzie prawa składają 

się na jeden system prawny, interpretować tak, jak czyni to prawo cywilne”492, czyli zastosowanie 

powinny znaleźć w tym zakresie przepisy prawa prywatnego, w tym art. 46 K.c.493. 

Konstatując ten wątek należy zauważyć, iż „termin „nieruchomość” jest pojęciem stanowiącym 

niewątpliwie składnik języka prawnego. Biorąc te fakt pod uwagę, należy jednoznacznie uznać, że 

prawo podatkowe, posługując się terminem „nieruchomość”, odnosi się do znaczenia, jakie nadało mu 

prawo cywilne, które formułuje w tym zakresie własną definicję. Nie znajdzie zastosowania w tym 

przypadku domniemanie języka potocznego, gdyż pojęcie „nieruchomość” ma w nim znaczenie wtórne, 

tj. zaczerpnięte z języka prawnego”494. 

 

                                                             
488 B. Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013, s. 77. 
489 E. Bobrus, Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości 2012, publ. elektroniczna, Lex. 
490 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2012 r., I SA/Gd 977/12, www.orzeczenia.nsa.gov.pl; dalej CBOSA. 
491 Wyroki WSA w Warszawie z dnia 12 września 2011 r., III SA/Wa 87-89/11; CBOSA; wyrok NSA z dnia 9 

kwietnia 2010 r., II FSK 2097/08, CBOSA.  
492 Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2009 r., II FSK 1495/07, CBOSA. 
493 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 grudnia 2010 r., I SA/Kr 1395/09, CBOSA.  
494 E. Bobrus, Opodatkowanie…, Lex. 

http://www.trp.umk.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8112AAEB02
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3. WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI –  PRZESŁANKI   

 

3.1. Uwagi ogólne 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.p.c.c. wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych (np. 

przy umowie sprzedaży nieruchomości) określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w 

obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i 

stopnia zużycia z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów495. Zatem 

ustawodawca podatkowy przy powyższej konstrukcji posługuje się następującymi określeniami: 

a) przeciętna cena, 

b) obrót rzeczami tego samego rodzaju i gatunku; 

c) miejsce położenia, 

d) stan i stopień zużycia, 

e) dzień dokonania czynności,  

f) bez odliczania długów i ciężarów496. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria „należy zauważyć, że ustalenie wartości rynkowej rzeczy 

(…) wymaga szczegółowych zabiegów i dużej znajomości lokalnego rynku w obrocie rzeczami (…) 

danego rodzaju”497. Analogiczne stanowisko wyrażono również w judykaturze, uznając, iż określenie 

wartości rynkowej nieruchomości należy dokonać solidnie (rzetelnie) i z należytą starannością, tak aby 

wykazać uwzględnienie wszystkich przewidzianych w art. 6 ust. 2 u.p.c.c. elementów składających się 

na wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej498. 

Jak zasadnie podkreślił B. Brzeziński „pojęcie wartości rynkowej jest w pewnych granicach 

względne, a w konsekwencji może wywoływać wątpliwości i spory w procesie stosowania prawa”499, 

ponieważ „ustawa nie nawiązuje (…) do ceny oznaczonej przez strony, lecz do wielkości 

                                                             
495 „W wyniku nowelizacji postanowień art. 6 ust. 2 u.p.c.c., dokonanej z dniem 1 stycznia 2007 r., wszystkie trzy 

kryteria wymienione w tym przepisie powinny być traktowane równorzędnie przy ustalaniu wartości rynkowej. 

Są to przeciętne ceny stosowane w danym miejscu, a także stan i stopień zużycia rzeczy” – Z. Ofiarski, 

Komentarz…, Lex; zob. też S. Dudziak, Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych, Warszawa 2012, s. 130. 
496 Z. Kukulski, D. Strzelec, Prawo podatkowe, Warszawa 2012, s. 231. 
497 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 188. 
498 Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2012 r., II FSK 832/11, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lutego 

2009 r., III SA/Wa 2801/08, CBOSA; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2008 r., I SA/Sz 507/05, 

CBOSA; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2006 r., II SA/Wr 615/05, CBOSA. 
499 B. Brzeziński, Wybrane problemy ustalania wartości rynkowej akcji spółek dla celów podatkowych, Kwartalnik 

Prawa Podatkowego 2003, nr 4, s. 79-80. 

http://www.trp.umk.pl/
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.564538:part=a6u2&full=1
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zobiektywizowanej, ustalonej według określonych w ustawie kryteriów, często znacznie odbiegających 

od wartości transakcyjnej przyjętej przez strony umowy”500. 

3.2. Przeciętna cena a miejsce położenia 

W świetle doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych pod pojęciem przeciętnej 

(uśrednionej) ceny należy rozumieć cenę, jaką w danym miejscu i czasie można uzyskać w obrocie 

wolnorynkowym za nieruchomość o określonych cechach oraz cenę jaką przeciętny nabywca 

zdecydowany jest za nią zapłacić, a sprzedający przyjąć w wykonaniu transakcji501. Natomiast ustalenie 

tego rodzaju ceny powinno nastąpić przez porównanie cen transakcji rzeczy (nieruchomości) tego 

samego gatunku i rodzaju w danym miejscu i czasie502. Innymi słowy cena przeciętna stanowić będzie 

wypadkową między cenami najwyższymi a najniższymi503, a przy tym należy ją odnieść do tego samego 

lub podobnego rodzaju transakcji zawartych między podmiotami niepowiązanymi504. Zatem argumenty 

organów podatkowych, iż przeciętna cena będzie pewną zbiorowością generalną cen stosowanych w 

danej miejscowości lub na danym rynku, jest na tyle ogólnym sformułowaniem, że nie można uznać ich 

za mające merytoryczny charakter505. 

Jak podnosi orzecznictwo przeciętna cena z uwzględnieniem miejsca położenia rzeczy 

może być istotnie różna, jeżeli za miejsce położenia rzeczy uzna się dzielnicę miejscowości 

podzielonej na wiele dzielnic506. Innymi słowy odniesienie się organu podatkowego do przeciętnych 

cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości – przy 

prawidłowym stosowaniu art. 6 ust. 2 u.p.p.c. – będzie miało istotny wpływ na określenie wartości 

rynkowej czynności cywilnoprawnej, a przez to i na wynik sprawy podatkowej507. Zatem metoda 

ustalenia wartości rynkowej nie może pozostać w oderwaniu od miejsca i daty zawarcia 

transakcji, gdyż relacje popytu i podaży mają istotny wpływ na taką wartość508. Należy jednak 

pamiętać, że nie można utożsamiać wartości rynkowej z wartością księgową nieruchomości, 

ponieważ „wartość rynkowa to wartość, którą w danym momencie oferuje lokalny rynek za daną 

                                                             
500 A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2009, s. 392. 
501 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2013 r., I SA/Gl 1193/12, CBOSA; J. Zdanowicz, Podatek od 

czynności cywilnoprawnych. Komentarz 2009, publ. elektroniczna, Legalis. 
502 Wyrok NSA z dnia 29 września 1998 r., I SA/Lu 545/98, CBOSA; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 maja 

2009 r., I SA/Ol 312/09, CBOSA. 
503 Wyrok NSA z dnia 24 listopada 1993 r., III SA 626/93, CBOSA. 
504 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 sierpnia 2008 r., III SA/Gl 369/08, CBOSA. 
505 Wyrok NSA z dnia 30 marca 2010 r., I FSK 367/09, CBOSA. 
506 Wyrok NSA z dnia 5 września 2012 r., II FSK 2377/10, Lex nr 1216606. 
507 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 grudnia 2012 r., I SA/Kr 1531/12, CBOSA. 
508 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 czerwca 2010 r., I SA/Kr 221/10, Legalis nr 365201. 

http://www.trp.umk.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4A81298A9A
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rzecz. Gra sił podaży i popytu na tym rynku może powodować, że wartość rynkowa w danym 

momencie będzie wyższa lub niższa od aktualnej wartości księgowej zbywanej rzeczy”509. 

Trafne jest stanowisko A. Mariańskiego i D. Strzelca, iż przeciętna cena „jest bardzo ważną 

przesłanką, albowiem jest oczywiste, że przeciętna cena nieruchomości w dużym mieście i na wsi 

nie jest taka sama”510, gdyż rozdźwięk między nimi może być olbrzymi. Ponadto „jest bowiem 

oczywistym, iż dom mieszkalny przy ruchliwej ulicy nie może być porównany z podobną 

nieruchomością położoną w zacisznym miejscu”511. Analogicznie porównanie wartości rynkowej 

nieruchomości położonej w niedalekiej odległości od obwodnicy do wartości rynkowej 

nieruchomości ulokowanej w zbliżonej wielkości w okolicach leśnych byłoby niezasadne. Również 

w doktrynie podkreśla się, że „wystarczająco duży wpływ na wartość może mieć położenie danego 

mieszkania, co powoduje, że nie są one porównywalne. Są takie części miast, gdzie większość 

podatników nawet za dopłatą nie nabyłoby mieszkania (np. ze względu na otoczenie)”512. 

Według S. Babiarza „gdy na danym terenie i w danej miejscowości nie występowały 

przypadki obrotu rzeczami tego samego rodzaju, można przyjąć przypadki z miejscowości 

położonych najbliżej”513. Tożsamy pogląd zaprezentował A. Mariański, podnosząc, iż „o ile takie 

stanowisko wydawało się wątpliwe w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r.514, o tyle 

w świetle obecnie obowiązującego unormowania (…) jest jak najbardziej uzasadnione (…). Po 

zmianie komentowanej regulacji takie ustalenie ma nastąpić z uwzględnieniem miejsca położenia, 

jednak niekoniecznie w tej samej miejscowości. Możliwe jest zatem ustalenie, oczywiście z 

uwzględnieniem pozostałych czynników, ceny porównawczej, np. gruntu ośrodka 

wypoczynkowego sprzedanego w podobnej miejscowości”515. Ponadto w literaturze przedmiotu 

                                                             
509 Por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2013, publ. 

elektroniczna, Lex; analogicznie T. Nierobisz, P. Wacławczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych. 

Komentarz 2011, publ. elektroniczna, Legalis. 
510 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 188. 
511 Tamże, s. 188. 
512 Tamże, s. 189. 
513 Por. S. Babiarz, Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa 2012, publ. elektroniczna, 

LexPolonica. 
514 Według art. 6 ust. 4 u.p.c.c. obowiązującego do końca 2006 r. – wartość rynkową przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej określało się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie 

rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami 

majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczenia długów i ciężarów. Jak trafnie 

zauważa S. Brzeszczyńska „od 1.1.2007 r. wartość rynkową ustala się według tych samych kryteriów, ale z 

uwzględnieniem miejsca położenia rzeczy. Kryterium odnoszące się do całej miejscowości nie oddawało w pełni 

wartości rynkowej” – por. S. Brzeszczyńska, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz 2009, publ. 

elektroniczna, Legalis. 
515 Por. A. Mariański, [w:] S. Babiarz, A. Mariański, W. Nykiel, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. 

Komentarz 2010, publ. elektroniczna, Lex; w stanie prawnym obowiązującym do 2007 r. zasadnie podnoszono w 

http://www.trp.umk.pl/
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.51383:ver=0&full=1
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.46588:ver=0&full=1
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podkreśla się także, iż przy okazji nowelizacji ustawodawca określił, „iż przeciętne ceny 

stosowane w obrocie należy odnieść do miejsca położenia rzeczy i miejsca wykonywania prawa, 

uwzględniając w ten sposób ich zróżnicowanie lokalne, a nawet regionalne. Poprzednie 

sformułowanie: ,,w danej miejscowości” miało taki skutek, że w wypadkach gdy w danej 

miejscowości obrót rzeczami i prawami tego samego rodzaju nie występował lub był ograniczony, 

to praktycznie nawet biegły, nie mając możliwości odniesienia się do rynku lokalnego, nie miał 

podstaw do zweryfikowania wartości rynkowej podanej przez nabywcę”516. Analogiczne 

stanowisko prezentowane było także w orzecznictwie, gdzie zauważono, iż odwołanie się do cen 

stosowanych w danej miejscowości, „należy rozumieć jako wskazówkę interpretacyjną, albowiem 

w przeciwnym wypadku, na przykład gdy w danej miejscowości nie byłoby odpowiednich 

transakcji, uniemożliwiałoby to zastosowanie przedmiotowego unormowania. Gdy na badanym 

obszarze nieruchomości występuje mała ilość podobnych nieruchomości oferowanych do zbycia 

przez osoby fizyczne oraz przez gminę lub starostwo w związku z dużym bezrobociem, zasadnym 

jest przyjęcie w operacie szacunkowym cen transakcji podobnych w sąsiednich dzielnicach”517. 

Jeżeli jednak na danym terenie i w danej, czy też innych pobliskich miejscowości, nie było 

podobnych transakcji obrotu nieruchomościami, należy przyjąć wartość określoną przez nabywcę jako 

wartość rynkową rzeczy518, czyli uznać, że wartość określona przez nabywcę odpowiada wartości 

rynkowej nieruchomości519. Innymi słowy „w takiej sytuacji wydaje się, że należy przyjąć ustaloną cenę 

odpowiadającą wartości rynkowej, gdyż to jest właśnie cena przeciętna (…)”520. Również przyjmując 

za B. Brzezińskim „w skrajnych wypadku trzeba uznać, że jeżeli w danym miejscu i czasie dokonano 

jednej tylko transakcji, to cena transakcyjna odpowiada wartości rynkowej”521. To m.in. dzięki zasadom 

wykładni funkcjonalnej „nie może być wątpliwości co do tego, że w wypadku transakcji unikalnej cena 

w niej zastosowana mieści się w pojęciu ceny przeciętnej. W innym bowiem wypadku dla transakcji 

unikalnej – tj. jednej w swojej kategorii w danej miejscowości i danym dniu – nie można byłoby ustalić 

                                                             
piśmiennictwie, iż stosując wykładnię językową „wątpliwa wydaje się możliwość badania przeciętnych cen w 

obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku w innych, nawet pobliskich, miejscowościach” – A. Mariański, 

D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 188. 
516 K. Chustecka, M. Kurasz, I. Krawczyk, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz 2007, publ. 

elektroniczna, LexPolonica. 
517 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2010 r., I SA/Go 207/10, Lex nr 673220.  
518 Por. wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 1996 r., SA/Wr 2091/95, Lex nr 26791. 
519 S. Babiarz, Spadek…, LexPolonica. 
520 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 188. 
521 B. Brzeziński, Wybrane…, op. cit., s. 83. 
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wartości rynkowej w ogóle”522. Ponadto „wynika to z normatywnej konstrukcji wartości rynkowej, 

przyjętej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych”523. 

3.3. Rzeczy tego samego rodzaju i gatunku 

Ustawodawca podatkowy obliguje w art. 6 ust. 2 u.p.c.c, aby ustalenie wartości rynkowej 

nastąpiło na podstawie cen w obrocie nieruchomościami tego samego rodzaju524 i gatunku525. Również 

w piśmiennictwie oceniono, że to kryterium „ma szczególnie duże znaczenie dla ustalenia wartości 

rynkowej nieruchomości. (…) Wpływ na ustalenie, że mamy do czynienia z takim samymi rodzajem 

nieruchomości, mogą mieć w szczególności: 

a) położenie nieruchomości (np. centrum i obrzeża miasta), 

b) funkcje nieruchomości (np. przemysłowa i mieszkaniowa), 

c) wielkość nieruchomości (na 1h a 0,1 h), 

d) możliwość zagospodarowania nieruchomości, 

e) możliwość podziału nieruchomości, 

f) sąsiedztwo, 

g) komunikacja, 

h) usługi, itd.”526. 

Także analiza orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że podobieństwo 

nieruchomości nie jest równoznaczne z ich identycznością527. Wspólnymi cechami nieruchomości może 

być, np. ich położenie na terenach rolnych, połączenie komunikacyjne, czy wyposażenie w media, 

jednakże i to nie oznacza, że zakres występowania tych i innych cech musi być taki sam528. Należy 

jednak pamiętać o różnej lokalizacji nieruchomości, stanie zagospodarowania, wielkość i atrakcyjności 

działki oraz jeszcze innych cechach szczególnych. Zatem przy ocenie nieruchomości należy uwzględnić 

takie atrybuty jak położenie, przeznaczenie w planie zagospodarowania, dojazd, uzbrojenie w media, 

wielkość terenu, rodzaj prawa i ograniczenia praw władania, ukształtowanie terenu oraz możliwości 

rozwojowe529. Również według A. Mariańskiego „jest bowiem oczywistym, iż budynek biurowy 

                                                             
522 Tamże, s.88. 
523 Tamże. 
524 „Obrót rzeczami tego samego rodzaju to transakcje dotyczące grupy rzeczy wyróżnionych na podstawie jednej 

lub więcej cech, np. rynek obrotu lokalami mieszkalnymi będący częścią rynku obrotu nieruchomościami” – L. 

Pankrac, D. Michta, Ustawa…, LexPolonica. 
525 „Obrót rzeczami tego samego gatunku oznacza transakcje dotyczące rzeczy posiadających podobne cechy i 

podobną jakość, np. w obrocie pojazdami, do rzeczy tego samego gatunku zaliczyć należy samochody osobowe 

określonej marki i modelu” – L. Pankrac, D. Michta, Ustawa…, LexPolonica. 
526 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 189. 
527 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2009 r., I SA/Wr 832/09, Lex nr 529315. 
528 Tamże. 
529 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 listopada 2009 r., I SA/Kr 1185/09, CBOSA. 
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położony w centrum miasta przy ruchliwej ulicy nie może być porównany z podobną nieruchomości 

położoną w oddalonej części miasta”530.  

Powyższa analiza pozwala postawić tezę, że „w praktyce organy podatkowe często posługują 

się informacjami o cenach nieruchomości podawanymi przez różne podmioty zajmujące się obrotem 

nieruchomościami. Jednak, abstrahując nawet od nieuwzględniania stanu i stopnia zużycia, porównanie 

cen mieszkań o identycznej powierzchni, i to w tej samej dzielnicy, nie ma nic wspólnego z ustalaniem 

przeciętnych cen nieruchomości tego samego rodzaju. Wystarczająco duży wpływ na wartość może 

mieć położenie danego mieszkania, co powoduje, że nie są one porównywalne. Dlatego też trudno 

porównać mieszkanie tego samego typu i powierzchni w nowym apartamentowcu z mieszkaniem w 

starym budynku w mało atrakcyjnej okolicy”531. 

3.4. Stan i stopień zużycia 

Między kryterium „przeciętnych cen” a kryterium „stan i stopień zużycia” występuje określony 

związek, co oznacza to, że przy ustalaniu wartości rynkowej nieruchomości nie wolno pominąć stanu i 

stopnia zużycia rzeczy i poprzestać wyłącznie na przeciętnych cenach, ponieważ użyty przez 

ustawodawcę w treści art. 6 ust. 2 u.p.c.c. zwrot „z uwzględnieniem” wymaga łącznego stosowania 

kryteriów określonych w tym przepisie532. Zatem kryterium wiodącym przy ustalaniu wartości rynkowej 

są przeciętne ceny stosowane w danej miejscowości, natomiast kryterium wspomagającym 

(dopełniającym) stan i stopień zużycia rzeczy533. 

Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości ma nastąpić z uwzględnieniem jej stanu i stopnia 

zużycia. Zatem obok cen stosowanych w danej miejscowości na wartość rynkową  składa się jej stan – 

zarówno stan prawny534, jak i faktyczny535. „Niekorzystny dla nabywcy stan prawny rzeczy, np. 

obciążenie jej służebnością lub hipoteką, będzie miał ujemny wpływ na jej wartość. Stan rzeczy to też 

jej wielkość, rozmiar, pozycja czy jakość, które wywierają wpływ na cenę, a tym samym na wartość 

rynkową. Rzecz w dobrym stanie i niezużyta ma potencjalnie wyższą wartość niż taka sama rzecz 

                                                             
530 A. Mariański, [w:] S. Babiarz, A. Mariański, W. Nykiel, Ustawa…, Lex. 
531 Tamże. 
532 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 czerwca 2010 r., I SA/Kr 221/10, CBOSA. 
533 Tamże; wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 maja 2010 r., I SA/Lu 831/09, CBOSA; wyrok WSA w Lublinie z 

dnia 14 stycznia 2009 r., I SA/Lu 399/08, CBOSA. 
534 „Stan prawny nieruchomości, w tym zabudowanej, dotyczy, m.in. obciążeń hipotecznych, praw osób trzecich, 

w tym wynikających z określonych decyzji administracyjnych, np. praw osób trzecich do lokalu” – S. 

Brzeszczyńska, Nieruchomości…, op. cit., s. 642. 
535 „Stan faktyczny dotyczy stanu technicznego, uzbrojenia działki, położenia danej nieruchomości, kształtu, 

terenu, itp.” – S. Brzeszczyńska, Nieruchomości…, op.. cit., s. 642; zob. także wyrok WSA w Warszawie z dnia 

3 lutego 2009 r., III SA/Wa 2801/08, Legalis nr 186766; wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 maja 2010 r., I SA/Lu 

831/09, CBOSA. 
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mająca wady, skazy, zniszczona czy uszkodzona”536. Nie budzi również w doktrynie zastrzeżeń, iż 

istotne jest „ustalenie, że porównywalne transakcje dotyczą przedmiotów o podobnym stanie i stopniu 

zużycia. Nie jest zatem dopuszczalne powołanie się na okoliczność, że podobnej wielkości mieszkanie 

(rzecz tego samego rodzaju) została sprzedana dwukrotnie drożej, bez uwzględnienia stanu tych rzeczy. 

Mieszkanie do kapitalnego remontu a mieszkanie gotowe od razu do zamieszkania to dwa różne 

przedmioty opodatkowania, których nie da się wprost porównać”537. Dla przykładu budynki z tzw. 

wielkiej płyty z lat 60 i 70 XX wieku mogą być w różnym stanie technicznym, co oznacza, że „liczba 

budynków wielkopłytowych znajdujących się w dobrym lub złym stanie jest jednak dość trudna do 

ustalenia, a analizy badań wykazują, że w polskich zasobach mieszkaniowych istnieją budynki bez, jak 

również o znacznej liczbie uszkodzeń (…)”538. Zatem różnice w wartości użytkowej takich 

nieruchomości, a tym samym wartości rynkowej są znaczne, co stanowić będzie istotną przesłankę 

indywidualizującą w postaci stanu i stopnia zużycia danej nieruchomości539. 

Reasumując rozważania dotyczące stanu i stopnia zużycia nieruchomości należy raz jeszcze 

podkreślić, że obok pierwszoplanowego kryterium przy ustalaniu wartości rynkowej w postaci 

przeciętnych cen, należy uwzględnić kryterium dodatkowe, którym jest stan i stopień zużycia rzeczy. 

Zatem „przywołane w tekście prawnym art. 6 ust. 2 u.p.c.c. "uwzględnienie stanu" rzeczy powiązane 

jest też – w jednym sformułowaniu – ze "stopniem zużycia" rzeczy, co uzasadnia wniosek, że oba 

terminy odsyłają do przedmiotowych właściwości rzeczy”540, czyli przy ustalaniu wartości rynkowej 

należy również uwzględniać stan techniczny, wyposażenie, standard lokalu istniejący w dacie jego 

nabycia. 

3.5. Dzień dokonania czynności 

Nie ulega wątpliwości, że przeciętna cena nie stanowi jedynego elementu mającego wpływ na 

obliczenie podstawy opodatkowania w postaci wartości rynkowej. Istotne jest także ustalenie 

przeciętnej ceny na podstawie cen nieruchomości z dnia dokonania czynności.  W doktrynie podkreśla 

się, iż „kryterium z dnia dokonania czynności ma także dodatkowe znaczenie. Należy bowiem ustalić 

stan przedmiotu czynności cywilnoprawnej w dniu dokonania tej czynności, uwzględniając, jaki był 

stan i stopień zużycia w tym momencie. Oględziny oraz wyjaśnienia stron mogą mieć istotne znaczenie 

dla ustalenia tego stanu. Może się bowiem okazać, że istotna zmiana przedmiot czynności miała miejsce 

                                                             
536 L. Pankrac, D. Michta, Ustawa…, LexPolonica. 
537 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 190. 
538 J. Dębowski, Problematyka określania stopnia zużycia technicznego budynków wielkopłytowych, Czasopismo 

Techniczne 2007, z. 4A, s. 28 i nast.; suw.biblos.pk.edu.pl. 
539 Wyrok NSA z dnia 24 września 2010 r., II FSK 864/09, Lex nr 745912; wyrok WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 6 października 2010 r., II SA/Go 556/10, CBOSA. 
540 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2012 r., I SA/Bd 514/12, CBOSA. 
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już po dacie tej czynności (np. wybudowano drogę utwardzoną, dobudowano piętro, itp.)”541. Zatem 

przy ustalaniu wartości rynkowej nieruchomości z dnia dokonania czynności należy „wkalkulować”, 

m.in. stan techniczny, wyposażenie, standard (istniejące w dacie nabycia) oraz inne wyróżniki mające 

wpływ na wartość rynkową rzeczy542, jak np. zdewastowane i popękane tynki, podniszczona stolarka 

okienna i drzwiowa, zniszczona instalacja elektryczna, czy też potrzeba wykonania nowego pokrycia 

dachu543. 

W orzecznictwie zauważano, iż „dla ustalenia wartości czynności cywilnoprawnej należało 

przyjąć do porównania przeciętne ceny z dnia dokonania czynności cywilnoprawnej, a w przypadku 

braku innych transakcji z tego dnia należało przyjąć ceny transakcji zawartych w okresie zbliżonym do 

dnia dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc nieznacznie go wyprzedzającym lub nieznacznie 

następującym po tym dniu. Niedopuszczalne jest zatem przejęcie cen transakcyjnych z umów sprzedaży 

zawartych bądź kilka miesięcy przed umową bądź w kilka miesięcy po jej zawarciu”544. Jednakże już 

prima facie nie można podzielić w pełni takiego poglądu, ponieważ jeżeli jest niemożliwe oparcie się 

na cenach z dnia dokonania czynności (nie było w danym dniu tego rodzaju transakcji) – należy przyjąć, 

że „mamy do czynienia z ceną odpowiadającą wartości rynkowej”545, a nie ceną w okresie najbardziej 

zbliżonym do dnia dokonania ocenianej czynności cywilnoprawnej546. Zatem uzasadnione wątpliwości 

budzi stanowisko judykatury, według którego użyte w art. 6 ust. 2 u.p.c.c. określenie „z dnia dokonanej 

czynności” nie może być pojmowane literalnie, ponieważ oznacza, że materiał porównawczy do 

ustalenia rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości powinien uwzględniać transakcje możliwie 

najbardziej zbliżone w czasie do dnia czynności, której wartość jest ustalana, a przyjęcie odmiennej 

koncepcji w wielu przypadkach w praktyce uniemożliwiałoby zastosowanie cytowanego przepisu547. 

„Wskazana w art. 6 ust. 2 u.p.c.c. wartość rynkowa na dzień zawarcia umowy w przypadku, gdy 

zbycie nieruchomości następuję na mocy umowy przenoszącej własność, a jej wydanie i zapłata ceny 

następuje na podstawie odrębnej umowy, oznacza wartość nieruchomości w dniu, w którym nabywca 

uzyskał własność”548. Także poza sporem jest, „że organ podatkowy chcąc zakwestionować cenę 

sprzedaży powinien najpierw ustalić ceny, jakie panowały na dzień dokonania tej transakcji na rynku w 

                                                             
541 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 190. 
542 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 czerwca 2010 r., I SA/Kr 221/10, Legalis nr 365201. 
543 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 marca 2004 r., I SA/Łd 292/03, CBOSA. 
544 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 lutego 2007 r., I SA/Lu 645/06, CBOSA. 
545 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 190; tak też L. Pankrac, D. Michta, Ustawa…, LexPolonica. 
546 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2010 r., VIII SA/Wa 21/10, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie 

z dnia 3 lutego 2009 r., III SA/Wa 2801/08, CBOSA; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2007 r., I SA/Po 

28/07, CBOSA. 
547 Tak też L. Pankrac, D. Michta, Ustawa…, LexPolonica; por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 stycznia 2006 r., 

I SA/Łd 1144/05, CBOSA. 
548 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010 r., I SA/Kr 1686/09, CBOSA. 
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obrocie danymi dobrami, skoro określona przez organ cena transakcji ma odpowiadać wartości 

rynkowej. Stąd też za zbędne, w związku z dokonywaniem wymiaru podatku od czynności 

cywilnoprawnych, należy uznać odwoływanie się do wartości wynikających chociażby z dokumentacji 

księgowej podmiotu sprzedającego daną rzecz (…)”549. 

3.6. Odliczenie długów i ciężarów 

Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości następuje bez odliczania długów i ciężarów550. 

Innymi słowy nie można mówić o tzw. czystej wartości551, jak ma to miejsce przy podstawie 

opodatkowania w podatku od spadków i darowizn – jest to tzw. wartość rynkowa brutto552. Zatem „na 

sposób ustalenia wartości rynkowej i jej wysokość nie mają wpływu ciążące na właścicielu rzeczy a 

związane z nią zobowiązania publicznoprawne czy prywatnoprawne. Tym bardziej nie ma podstaw do 

pomniejszenia wartości rynkowej rzeczy o wartość własnych nakładów i wydatków poniesionych w 

celu poprawienia jakości i funkcjonalności rzeczy”553.   

Na marginesie należy także zauważyć, iż w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych 

prawodawca podatkowy nie zezwala na uwzględnianie przy określaniu wartości rzeczy związanych z 

nią długów, a zatem nie będą miały wpływu na ustalenie wartości przedmiotowej nieruchomości 

potencjalne roszczenia o zwrot nakładów ze strony osoby wynajmującej nieruchomość554. Zatem w 

przypadku sprzedaży nieruchomości ustawodawca jako zasadę przyjął ustalenie podstawy 

opodatkowania w oparciu o wartość rynkową rzeczy, a zatem wartość, po której dana rzecz może być 

aktualnie zbyta555. Również zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 

20 kwietnia 2012 r., „przy ustalaniu wartości rynkowej nie następuje odliczanie długów i ciężarów, 

ponieważ wartość rynkowa odnosi się do rzeczy będącej przedmiotem czynności cywilnoprawnej, a nie 

do rzeczy obciążonej. Oznacza to przyjęcie wartości rynkowej samej rzeczy z pominięciem jej obciążeń. 

W świetle postanowień ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przejęte przez nabywcę 

rzeczy długi i obciążenia ani nie zwiększają umówionej przez strony ceny rzeczy (prawa), ani nie mogą 

                                                             
549 Wyrok NSA z dnia 13 maja 2009 r., II FSK 436/08, CBOSA. 
550 Według M. Panek „art. 6 ust. 2 u.p.c.c. [ustawy z 2004 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych] nie 

wskazuje na zakaz uwzględniania zobowiązań innych niż te, które kwalifikują się jako "długi i ciężary" 

obciążające poszczególne rzeczy i prawa majątkowe” – M. Panek, Replika na zamieszczoną powyżej polemikę 

autorstwa Moniki Derejko-Kotowskiej, Przegląd Podatkowy 2008, nr 9, s. 28-29. 
551 R. Dowgier, L. Etel, T. Kurzynka, G. Liszewski, M. Popławski, E. Wróblewski, Reforma podatków 

majątkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 107. 
552 K. Chustecka, Podatek…, op. cit., s. 244; W. Modzelewski (red.), J. Bielawny (red.), Komentarz do ustawy o 

podatku od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2005, s. 81. 
553 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2010 r., VIII SA/Wa 21/10, Lex nr 620236. 
554 Tamże. 
555 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 marca 2011 r., III SA/Wa 2008/10, CBOSA. 

http://www.trp.umk.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D3CA28B15C
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być użyte do zmniejszenia ich wartości rynkowej”556. Innymi słowy „na sposób ustalenia wartości 

rynkowej i jej wysokość nie mają wpływu ciążące na właścicielu rzeczy (podmiocie prawa 

majątkowego), a związane z nią zobowiązania publicznoprawne (np. podatkowe, celne) czy 

prywatnoprawne (np. z tytułu składek ubezpieczeniowych, niespłaconej pożyczki, kredytu czy ceny 

kupna, zwrotu nakładów itd.). Określenie wartości rynkowej nieruchomości wywołuje istotne skutki 

prawne, toteż winno być dokonane rzetelnie i z należytą starannością, w sposób wskazujący na 

uwzględnienie wszystkich elementów składających się na "wartość rynkową przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej”557. Również obciążenie nieruchomości prawem dożywocia nie wpływa na wartość 

podstawy opodatkowania558, jak również koszty rozbiórki budynku poniesione przez nowego 

właściciela pozostają bez wpływu na wycenę nieruchomości według stanu z dnia nabycia, ze względu 

na treść przepisu art. 6 ust. 2 u.p.c.c.559. 

Za słuszny zatem należy uznać pogląd, iż „na sposób ustalenia wartości rynkowej i jej 

wysokości nie mają wpływu ciążące na właścicielu rzeczy, a związane z nią zobowiązania podatkowe 

czy prywatnoprawne (np. niespłacone pożyczki czy kredyty, zwroty nakładów). Ustalenie wartości 

rynkowej wymaga zawsze uwzględnienia licznych czynników, z których nie wszystkie dają się ująć w 

pewne ogólne, obiektywne reguły, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi specyfika rynku lokalnego”560. 

Innymi słowy nie ma także wpływu na wartość rynkową stopień pokrewieństwa między stronami 

czynności, czy też inne powiązania i relacje561 łączące strony umowy562. Również dla dokonania wyceny 

nieruchomości nie mają znaczenia te zaszłości, które zaistniały po zawarciu czynności; istotny jest taki 

skład i wymiar rzeczy, jaki istniał w dniu dokonania czynności563. Jeżeli zatem nabywcy z jakichś 

motywów zdemontowali część nabytych budynków, to nie mogą tym samym żądać ograniczenia 

wartości nieruchomości o wartość rozebranych obiektów564. 

 

 

                                                             
556 Wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2012 r., II FSK 2109/10, CBOSA. 
557 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2009 r., III SA/Wa 2801/08, Legalis nr 186766. 
558 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2010 r., I SA/Rz 697/10, CBOSA. 
559 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2009 r., III SA/Wa 2801/08, CBOSA. 
560 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2007 r., I SA/Po 28/07, Legalis nr 455933. 
561 „Na procedurę ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie mają wpływu 

negocjacje i ostateczna cena sprzedaży wskazana w umowie” – wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 października 

2007 r., I SA/Sz 138/07, Lex nr 457163. 
562 L. Pankrac, D. Michta, Ustawa…, LexPolonica. 
563 Wyrok NSA z dnia 17 października 1995 r. SA/Wr 241/95, Legalis nr 39697. 
564 Tamże. 
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4. WARTOŚĆ RYNKOWA USTALANA PRZEZ ORGANY 
PODATKOWE 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 u.p.c.c. jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, 

wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w 

terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według 

własnej, wstępnej oceny. 

Wezwanie do skorygowania wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej jest z 

proceduralnego punktu widzenia czynnością sprawdzającą w świetle działu V Ordynacji podatkowej565, 

podjętą w oparciu o art. 274a § 2 O.p., zgodnie  którym w razie wątpliwości co do poprawności złożonej 

deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych 

wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych 

w niej zawartych566. 

W orzecznictwie trafnie podnosi się, że wstępna ocena wartości rynkowej przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej dokonana przez naczelnika urzędu skarbowego w wezwaniu skierowanym do 

podatnika, nie może być oceną dowolną, ponieważ organ podatkowy powinien wyjaśnić stronom w 

oparciu, o jakie przesłanki poddał w wątpliwość cenę przez nie ustaloną, a także podać informacje o 

cenach rynkowych na danym terenie w obrocie podobnymi rzeczami w czasie dokonania transakcji567. 

Nie może dojść do sytuacji, że organ podatkowy w sposób arbitralny ustala wartość rynkową 

nieruchomości, gdyż musi uczynić to zgodnie m.in. z art. 6 ust. 3 i 4 u.p.c.c.568. Pamiętać przy tym 

należy, iż podstawy określenia przez organ podatkowy wartości nabytej rzeczy nie może stanowić 

przedłożona przez podatnika wycena rzeczoznawcy dokonana według stanu rzeczy z innej daty, aniżeli 

dzień dokonania opodatkowanej czynności569.  

W doktrynie zasadnie wskazuje się, że „wezwanie w trybie art. 6 ust. 3 nie może być 

dowolne”570, gdyż powinno znaleźć oparcie przynajmniej w urzędowych materiałach informacyjnych571 

dostarczających wiadomości co do kształtowania się cen rynkowych na nieruchomości, na danym 

                                                             
565 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.; tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej O.p. 
566 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 maja 2008 r., I SA/Gl 997/07, CBOSA. 
567 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010 r., I SA/Kr 1686/09, Lex nr 554025. 
568 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 lutego 2011 r., I SA/Go 1267/10, Lex nr 990754. 
569 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 maja 2009 r., I SA/Sz 128/09, Lex nr 527179. 
570 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 195. 
571 Swoiste cenniki określające wartość rynkową nieruchomości służą jako materiał pomocniczy – wyrok NSA z 

dnia 17 lutego 1995 r., SA/Bk 307/94, CBOSA. 

http://www.trp.umk.pl/
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terenie i w czasie dokonania transakcji572. Również według Ministra Finansów „należy jednocześnie 

wskazać, że organy podatkowe wyposażone są w narzędzia, które pozwalają na szacunkowe określenie 

podstawy opodatkowania, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku od czynności 

cywilnoprawnych, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia. We wszystkich 

urzędach skarbowych w kraju funkcjonuje jednolity system informatyczny, w którym ewidencjonuje się 

dane dotyczące cen transakcyjnych nieruchomości na terenie działania urzędu wraz ze słownikowym 

opisem tych nieruchomości”573. Zatem uzasadnione wątpliwości budzą poglądy spotykane w 

orzecznictwie, jakoby organy podatkowe nie musiały w sposób szczególny uzasadniać swojego 

stanowiska co do przyczyn odmowy uwzględnienia podanej przez strony wartości rynkowej574. Przecież 

przy ustalaniu podatku od czynności prawnej organ podatkowy winien ustalić właściwą wartość 

rynkową zakupionej nieruchomości i dopiero od tej wartości wymierzyć podatek od czynności 

cywilnoprawnych, a za niedopuszczalne należy uznać ustalenie zobowiązania od dowolnej kwoty 

wartości rynkowej575. 

Należy jednak raz jeszcze podkreślić, iż art. 6 ust. 2 u.p.c.c. określa sposób wyliczenia wartości 

rynkowej, a ust. 3 tego przepisu adresowany jest do organu podatkowego576. I jako istotne naruszenie 

art. 6 ust. 3 u.p.c.c. trzeba uznać zaniechanie organu podatkowego polegające na niepodaniu w 

wezwaniu skierowanym do skarżących wartości rynkowej według własnej oceny, przy czym stwierdzić 

należy, że naruszenie to może mieć wpływ na wynik prowadzonych spraw podatkowych577. 

Podatnik powinien zostać wezwany do określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób 

jasny i precyzyjny, gdyż do obowiązków organu podatkowego należy wyjaśnienie, w oparciu o jakie 

przesłanki poddaje w wątpliwość wartość podaną przez nabywcę jako nieodpowiadającą cenie 

rynkowej, a także wskazać informacje o cenach kształtujących się na rynku w obrocie podobnymi 

rzeczami578. Tym samym organy podatkowe powinny umożliwić podatnikom zapoznanie się z 

informacjami o cenach rynkowych oraz z urzędową analizą tych informacji, z której wynikałaby cena 

proponowana przez podmiot czynny stosunku podatkowoprawnego579. Zatem niepodanie przez organ 

                                                             
572 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 marca 2004 r., I SA/Łd 292/03, CBOSA. 
573 www.podatki.abc.com.pl. 
574 Wyrok NSA z dnia 11 marca 2010 r., II FSK 1748/08, Legalis nr 223798. 
575 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2007 r., III SA/Wa 395/07, Legalis nr 104228. 
576 Wyrok NSA z dnia 6 października 2005 r., FSK 2348/04, Legalis nr 76759. 
577 Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 1994 r., III SA 341/94 za S. Brzeszczyńska, Podatek od czynności 

cywilnoprawnych. Komentarz 2004, publ. elektroniczna, Legalis. 
578 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 lipca 2011 r., I SA/Gl 177/11, CBOSA. 
579 Argumentacja strony skarżącej zawarta w wyroku WSA w Lublinie z dnia 10 października 2007 r., I SA/Lu 

443/07, CBOSA oraz wyroku WSA w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2007 r., I SA/Ol 16/07, CBOSA 

http://www.trp.umk.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5DE734BE1A
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podatkowy w wezwaniu skierowanym do stron czynności cywilnoprawnej wartości rynkowej czynności 

według własnej, wstępnej oceny stanowi naruszenie przepisu art. 6 ust. 3 u.p.c.c.580. Ponadto „wstępna 

ocena wartości rynkowej rzeczy dokonana przez organ podatkowy nie powinna być wyłączną 

informacją przekazywaną podatnikowi w wezwaniu, bowiem zazwyczaj nie ma on możliwości 

zapoznania się z materiałami o cenach rynkowych rzeczy oraz z analizą tych materiałów. Nie będąc w 

posiadaniu takich informacji, ma utrudnione odniesienie się do proponowanej przez organ podatkowy 

wartości”581. 

Art. 6 ust. 3 u.p.c.c. „nie dopuszcza jednak możliwości dokonywania przez organ podatkowy 

swobodnej oceny, ponieważ rozpoczęcie postępowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 u.p.c.c., możliwe 

jest jedynie wtedy, gdy wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej podana przez podatnika nie 

odpowiada wartości rynkowej, a więc wartości ustalanej według zasad określonych w art. 6 ust. 2 

u.p.c.c. W art. 6 ust. 3 u.p.c.c. nie określono, jak duża powinna być różnica między tymi wartościami, 

aby mogło być wszczęte postępowanie mające doprowadzić do ustalenia wartości czynności 

cywilnoprawnej w sposób zgodny z wymogami ustawy”582. 

Podatnik przysługuje 14 dni na ustosunkowanie się do swoistej „propozycji” organu 

podatkowego celem określenia, podwyższenia lub obniżenia583 wartości rynkowej nieruchomości584. 

Innymi słowy „termin, w którym podatnik powinien zastosować się do wezwania organu podatkowego, 

nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Oznacza to, że organ podatkowy nie 

może przed upływem tego terminu podjąć dalszych działań zmierzających do urealnienia wartości 

przedmiotu czynności cywilnoprawnej określonych w postanowieniach art. 6 ust. 4 u.p.c.c. Termin ten 

                                                             
580 Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 1994 r., III SA 341/94, CBOSA. Również w literaturze przedmiotu wskazuje się, 

iż „(…) wezwanie powinno wskazywać wartość według wstępnej oceny naczelnika urzędu skarbowego. Należy 

przyjąć, że organ ten, dokonując wstępnej wyceny dla potrzeb wezwania, nie korzysta z wiedzy biegłych ani 

rzeczoznawców (ma to być ocena własna)”, kierując się wyłącznie wskazówkami art. 6 ust. 3 u.p.c.c. – por. M. 

Rusinek, Komentarz do zmiany art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn, publ. elektroniczna, Lex. 
581 L. Pankrac, D. Michta, Ustawa…, LexPolonica. 
582 Z. Ofiarski, Komentarz…, Lex. 
583 „W przypadku, gdy wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej, określona przez podatnika, jest – w ocenie 

organu podatkowego – wyższa niż wartość rynkowa, nie wydaje się w praktyce prawdopodobne, by organ 

podatkowy wzywał podatnika do obniżenia tej wartości. W przypadku, gdy sam podatnik dojdzie do przekonania, 

że określona przez niego wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej jest wyższa od wartości rynkowej, 

podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty na podstawie art. 75 § 1 OrdPU (gdy podatek został 

pobrany przez płatnika) lub art. 75 § 2 pkt 1 lit. b OrdPU (gdy podatnik sam, w złożonej przez siebie deklaracji, 

wykazał zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek). Konieczne 

jest wówczas dołączenie do wniosku opinii rzeczoznawcy, z której wynika, ze wartość rynkowa przedmiotu 

czynności cywilnoprawnej jest niższa od wartości określonej przez podatnika” – T. Nierobisz, P. Wacławczyk, 

Podatek…, Legalis. 
584 Wyrok NSA z dnia 14 marca 2013 r., II FSK 1555/11, CBOSA. 

http://www.trp.umk.pl/
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.564538:part=a6u3&full=1
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.564538:part=a6u2&full=1
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.564538:part=a6u3&full=1
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.564538:part=a6u4&full=1


 

 

154 

T o r u ń s k i  R o c z n i k  P o d a t k o w y  2 0 1 3  w w w . t r p . u m k . p l  

nie może zostać skrócony nawet w przypadku, gdy podatnik przed jego upływem poinformował organ 

podatkowy, że nie dokona urealnienia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej”585. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że wezwanie kierowane przez organ podatkowy do podatnika 

będzie prawidłowe tylko wówczas, gdy: 

a) „będzie zawierało wstępną ocenę wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej, 

b) wartość określona w wezwaniu nie będzie wartością dowolną, lecz zostanie ustalona na 

podstawie danych zebranych przez organ podatkowy, 

c) w wezwaniu nastąpi wyjaśnienie przyczyn zakwestionowania wartości przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej (w przypadku, gdy wartość ta została określona w umowie), 

na żądanie podatnika należy zapewnić mu możliwość zapoznania się z wytycznymi, które były 

podstawą wstępnego określenia przez organ podatkowy wartości przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej”586. 

Powstanie unii celnej zostało poprzedzone stworzeniem strefy wolnego handlu, co nastąpiło w 

1983 roku587. 

Założenie unii celnej zostało zatwierdzone na 23. sesji Rady Najwyższej RWPZ 22 grudnia 

2002 roku588. Do postanowień końcowych sesji dołączona została Deklaracja o utworzeniu unii celnej 

pomiędzy państwami RWPZ, wraz z Jednolitym Prawem Celnym pomiędzy państwami RWPZ589. 

Zgodnie z założeniami Deklaracji powstanie unii celnej miało służyć rozwojowi gospodarczemu państw 

Zatoki, a także być kolejnym krokiem w tworzeniu wspólnego rynku i wprowadzeniu wspólnej waluty. 

Rada Najwyższa wyznaczyła termin utworzenia wspólnego rynku nie później niż w 2007 roku, gdzie 

podstawową zasadą było równe traktowanie obywateli i rezydentów państw RWPZ w innych państwach 

członkowskich, we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej.590 

Unia celna miała powstać 1 stycznia 2003 roku, jednakże państwom członkowskim dano 24 

miesiące na wprowadzenie jednolitych procedur. Na podstawie implementowanego w systemy prawne 

państw członkowskich Jednolitego Prawa Celnego, państwa RWPZ stanowią jeden obszar celny. 

                                                             
585 Z. Ofiarski, Komentarz…, Lex. 
586 T. Nierobisz, P. Wacławczyk, Podatek…, Legalis. 
587 Ibidem.  
588 The Closing Statement of 23. Session, http://www.gcc-sg.org/eng/index2ba6.html?action=Sec-Show&ID=125, 

dostęp: 28.01.2011. 
589 Dalej: Jednolite Prawo Celne. Nizam “Qanun” Al-Dżamarik Al- Muwahad li-dual al-halidż al-arabyia, 

http://library.gcc-sg.org/Arabic/APicshow.asp?mycover=65 dostęp: 28.01.2012. 
590 The Closing Statement of 23. Session, http://www.gcc-sg.org/eng/index2ba6.html?action=Sec-Show&ID=125, 

dostęp: 28.01.2011. 
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Podatki/ opłaty celne591 pomiędzy państwami członkowskimi przestają obowiązywać, akty prawne 

państw członkowskich dotyczące ceł i podatków z nimi związanych zostały zastąpione przez 

wspomniane Jednolite Prawo Celne592. Ponadto, szczegółowo określa ono zasady funkcjonowania 

wspólnego systemu celnego poprzez wprowadzenie jednolitych procedur importowych, eksportowych, 

re-eksportowych, procedur administracyjnych, tranzytu przez państwa członkowskie z uwzględnieniem 

wyjątków dotyczących produktów rolnych i przepisów weterynaryjnych. Dobra wyprodukowane w 

dowolnym państwie członkowskim są traktowane jednakowo jak produkty krajowe593. Ponadto ten akt 

prawny reguluje zasady tworzenia i funkcjonowania stref wolnocłowych, zwolnienia celne oraz sankcje 

karne. Państwa RWPZ posiadają również Wspólną Taryfę Celną (Common External Tariff- CET)594. 

Stawka podstawowa wynosi 5% wartości towaru. Istnieje jednak 417 towarów, w stosunku do których 

stosowana jest inna stawka595. 

 W 2008 roku pomiędzy państwami członkowskimi został ustanowiony wspólny rynek. 

Towarzyszyło temu zniesienie barier stojących na przeszkodzie swobodnemu przepływowi  osób, usług 

i dóbr. Zharmonizowane zostały również prawo bankowe państw członkowskich596, a także niektóre 

zagadnienia podatkowe. 

 

 

 

                                                             
591 W wersji angielskiej ilekroć jest wspominane o „cłach”, dodawany jest zwrot „podatki”, tj. „customs <taxes>”, 

w wersji arabskiej używa się zwrotu „podatki <opłaty> celne” tj. dara’ib „rusum” dżumrukijja. Art.ust.12 

Wspólnego Prawa Celnego określa podatki <opłaty> jako  „celne jako kwoty, które są otrzymają zgodnie z 

postanowieniami niniejszego prawa”. 
592 Idżra’at wa hutuat tatbiq al-itihad al- dżumruki lidual madżlis al-ta`un, 

http://212.100.196.119/index9038.html?action=Sec-Show&ID=93, dostęp: 28.01.2012, The Doha Declaration 

On The Launch of  the Customs Union for the Cooperation Council of the Arab States of the Gulf (GCC)  

(Issued at the 23rd Session of the Supreme Council),  http://www.gcc-sg.org/eng/index2ba6.html?action=Sec-

Show&ID=125, dostęp: 28.01.2012. 
593 The GCC Economic Agreement & Customs Law,  

http://www.iicuae.com/externals/altamimi/GCCEconomicAgreements.pdf, dostęp: 28.01.2012 
594 E. Ahmad, A. Al- Faris, E.Elgar, Fiscal reforms in the Middle East. VAT in Gulf States Cooperation Council, 

Cheltenham, Northampton, 2010, s.1. 
595 Common Customs Law of the GCC States Rules of Implementation and  

Explanatory Notes Thereof January 2003, Dubai Trade,  

http://pilot.dubaitrade.ae/portal/customs/GccExemptedList.jsp?lang_code=en dostęp: 28.01.2012. 
596 M.S. Khan,  The GCC Monetary Union: Choice of Exchange Rate Regime, Working Paper Series, The Peterson 

Institute for International Economics, Washington DC,  2009, s.1.  
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5. USTALANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZEZ 
ORGANY PODATKOWE ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM OPINII BIEGŁEGO  

 

W świetle art. 6 ust. 4 u.p.c.c. jeżeli podatnik, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał 

wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z 

uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Dopiero po 

bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu liczonego od dnia następnego po dniu doręczenia 

wezwania organu podatkowego do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości rynkowej 

nieruchomości (art. 6 ust. 3 u.p.c.c.), organ podatkowy dokona jej określenia na podstawie597: 

a) opinii biegłego  

b) lub przedłożonej przez podatnika wyceny przygotowanej przez rzeczoznawcę.  

Jak się podkreśla w literaturze „ustawodawca w celu usprawnienia postępowania w sprawie 

ustalenia wartości rynkowej dla celów podatku od czynności cywilnoprawnej wprowadził swoisty 

dualizm środków dowodowych. Organ podatkowy może ustalić wartość rynkową na podstawie opinii 

biegłego powołanego w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub też na podstawie 

przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy”598. W doktrynie sygnalizuje się także, iż 

„niezależnie od opinii biegłego organ podatkowy może też oprzeć się na przedłożonej przez podatnika 

wycenie rzeczoznawcy. Posłużenie się w treści przepisu alternatywą "lub" oznacza, że dopuszczalne 

jest uwzględnienie przez organ wyceny rzeczoznawcy obok lub zamiast opinii biegłego”599. Również w 

pismach organów podatkowych trafnie zauważono, iż „nie można podzielić opinii (…), zgodnie z którą 

właściwy w sprawie organ podatkowy nie może podważać wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę 

majątkowego, posiadającego stosowne uprawnienia. Jeżeli bowiem, w ocenie organu podatkowego, 

wartość ta nie będzie odpowiadała wartości rynkowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku 

od czynności cywilnoprawnych, będzie on posiadał prawo do wszczęcia postępowania w przedmiocie 

jej ustalenia, na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 ww. ustawy. Żaden bowiem z przepisów ustawy, w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości przy ustalaniu podstawy opodatkowania, nie odbiera organowi prawa do 

takiego postępowania, jak również nie przyznaje szczególnej mocy opinii wydawanej przez 

                                                             
597 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 24 maja 2011 r., I SA/Lu 162/11, Lex nr 991082.  
598 J. Zdanowicz, Podatek…, Legalis. 
599 A. Goettel, M. Goettel, Podatek…, Lex. 

http://www.trp.umk.pl/
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/content.rpc?reqId=136628758811554&nro=201332434&wersja=-1&dataOceny=2013-04-18&tknDATA=13%2C35%2C37%2C59%2C6%2C68%2C8%2C9%2C1365163191&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2F212.191.71.5%2Fhan%2FLex%2Flex.uni.lodz.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.53649:ver=0&full=1
http://212.191.71.5/han/Lex/lex.uni.lodz.pl/lex/content.rpc?reqId=136628758811554&nro=201332434&wersja=-1&dataOceny=2013-04-18&tknDATA=13%2C35%2C37%2C59%2C6%2C68%2C8%2C9%2C1365163191&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2F212.191.71.5%2Fhan%2FLex%2Flex.uni.lodz.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.45158:ver=0&full=1
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rzeczoznawców majątkowych, która mogłaby zostać jedynie potraktowana jako dowód w ewentualnym 

postępowaniu, a w konsekwencji podlegać ocenie na równi z innymi dowodami w sprawie”600. 

Organ podatkowy nie jest uprawniony do rezygnacji z powołania biegłego i oparciu się na 

własnej wstępnej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 u.p.c.c.601. Stanowisko takie wyrażono, m.in. w 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2011 r.,  

stwierdzając, iż zastosowany w treści art. 6 ust. 4 u.p.c.c. zwrot „z uwzględnieniem” należy rozumieć 

jako konieczność uzyskania dowodów z opinii biegłego lub złożonej przez stronę wyceny 

rzeczoznawcy602. Innymi słowy dopiero w sytuacji, gdy podatnik pomimo wezwania organu 

podatkowego pierwszej instancji nie zweryfikuje wartości rynkowej nieruchomości lub ponownie poda 

wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, wówczas organ podatkowy dokonuje jej określenia z 

uwzględnieniem opinii biegłych lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy603. Również 

w sytuacji, kiedy strona czynności cywilnoprawnej nie podwyższy wartości rynkowej nieruchomości 

względem wartości transakcyjnej organ podatkowy w świetle art. 6 ust. 4 u.p.c.c. obowiązany jest 

określić wartość rynkową sprzedanej nieruchomości w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.p.c.c. na podstawie 

opinii biegłego604. Tożsame w tej mierze stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie w wyroku z dnia 9 grudnia  2005 r., w którym stwierdził, iż „z uwagi na to, że strony nie 

wyraziły zgody na podwyższenie wartości nieruchomości, organ podatkowy dopuścił dowód z opinii 

biegłego rzeczoznawcy majątkowego, co znajduje oparcie w przepisie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 

września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.). 

Dopuszczenie dowodu z opinii dotyczącej wiadomości specjalnych jest bowiem w tym wypadku 

obligatoryjne, o czym świadczy użyty w przepisie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych zwrot „dokona określenia”605. Wskazać trzeba przy tym, że podstawy określania 

przez organ podatkowy wartości nabytej nieruchomości nie może stanowić przedłożona przez podatnika 

wycena rzeczoznawcy dokonana według stanu rzeczy z innej daty, aniżeli dzień dokonania 

opodatkowanej czynności, a więc np. dzień zawarcia ugody sądowej znoszącej ich współwłasność606. 

                                                             
600 Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2013 r., ITPB2/436-

55/13/TJ, www.sip.mf.gov.pl. 
601 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2011 r., I SA/Gl 1082/10, Lex nr 821011. 
602 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2011 r., I SA/Wr 638/11, Lex nr 1094644. 
603 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2011 r., I SA/Wr 369/11, Legalis nr 356378; należy jednak 

pamiętać, iż „oczywiście organ podatkowy będzie opierał się na wycenie rzeczoznawcy przedłożonej przez 

podatnika tylko wtedy, gdy jest ona, jego zdaniem, rzetelna i wiarygodna; w przeciwnym razie powoła biegłego” 

– por. M. Rusinek, Komentarz…, Lex. 
604 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 lipca 2009 r., I SA/Lu 213/09, Legalis nr 367874. 
605 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r., III SA/Wa 2265/05, Legalis nr 86955. 
606 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 maja 2009 r., I SA/Sz 128/09, Lex nr 527179. 
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Konieczność określenia wartości rynkowej nieruchomości na podstawie opinii biegłego w 

żaden sposób nie upoważnia organu podatkowego do dowolnego określenia wartości rynkowej 

przedmiotu sprzedaży w oderwaniu od realiów panujących na rynku w obrocie danymi dobrami607. 

Innymi słowy określając wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży 

nieruchomości trzeba uwzględniać analogiczne transakcje sprzedaży na danym terenie608, biorąc pod 

uwagę fakt, iż wartość rynkowa musi mieć charakter obiektywny, wynikający z relacji podaży i popytu 

na dany rodzaj dóbr609. Między innymi w wyroku z dnia 31 maja 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny 

wyraził pogląd, że „uzasadnione jest przeprowadzenie na okoliczność przywoływanych cech 

przeprowadzonego przez podatnika remontu dodatkowego postępowania dowodowego a następnie 

uzupełniającego dowodu z pisemnej bądź ustnej (do protokołu) opinii biegłego, na okoliczność 

uwzględnienia zindywidualizowanego w ten sposób remontu przy wycenie wartości mieszkania. Tego 

rodzaju połączenie czynności własnych organu podatkowego oraz czynności biegłego jest w pełni 

uzasadnione i spełnia wymogi art. 6 ust. 4 u.p.c.c.”610. 

 To właśnie „podejście porównawcze i metoda porównywania parami jako tryb określenia 

wartości rynkowej nieruchomości odpowiada przesłankom, o których mowa w art. 6 ust. 2 u.p.c.c., które 

wymagają uwzględnienia innych transakcji, mających za przedmiot rzeczy tego samego rodzaju i 

gatunku lub prawa tego samego rodzaju”611. Innymi słowy „podejście porównawcze polega na 

określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za 

nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego, a ceny koryguje się ze względu na 

cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości szacowanej, przy uwzględnieniu zmiany 

poziomu cen wskutek upływu czasu”612. Ponadto w orzecznictwie sądów administracyjnych głoszony 

jest pogląd, że „z przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) wynika dla określenia wartości rynkowej nakaz 

stosowania podejścia porównawczego. Jednocześnie brak jest wskazania konkretnego rodzaju metody, 

jak to określa § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 ze zm.). Zgodnie z 

treścią powołanego przepisu rozporządzenia w podejściu porównawczym stosuje się metodę 

porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. Z 

tego też względu należy przyjąć, że jeżeli powołany biegły zastosował konkretną metodę podejścia 

                                                             
607 Wyrok NSA z dnia 9 listopada 2011 r., II FSK 875/10, Lex nr 1098766; wyrok WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 6 sierpnia 2009 r., I SA/Go 337/09, Legalis nr 213811. 
608 Wyrok NSA z dnia 9 listopada 2011 r., II FSK 875/10, CBOSA. 
609 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2006 r., I SA/Wr 1173/06, Legalis nr 286290. 
610 Wyrok NSA z dnia 31 maja 2012 r., II FSK 2378/10, Lex nr 1214151. 
611 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2010 r., I SA/Kr 61/10, Lex nr 749270. 
612 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 14 stycznia 2009 r., I SA/Lu 399/08, Legalis nr 367704. 
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porównawczego określoną przepisami dotyczącymi sposobu wyceny nieruchomości – to takie działanie 

jest działaniem prawidłowym i zgodnym z przepisami podatkowymi”613.  

Warto podkreślić, że „za prawidłową należy uznać wycenę odnoszącą się do poszczególnych 

działek, w sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży było kilka nieruchomości gruntowych. Biegły zatem 

jest zobowiązany w myśl art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do ustalenia 

poszczególnej wartości rzeczy, w tym przypadku każdej z osobna nieruchomości gruntowej”614. 

Ponadto, jeżeli w opinii biegłego pominięty został wpływ stanu prawnego (kilkunastu współwłaścicieli) 

będącej przedmiotem umowy sprzedaży nieruchomości na jej wartość rynkową – jako uzasadniony 

należy przyjąć zarzut strony na takie działanie615. Również „wyceny, które dotyczą wartości 

kosztorysowej (cen kosztorysowych) lokalu, a nie jego wartości rynkowej nie stanowią dowodu w 

sprawie określania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych”616. 

Należy powtórzyć za A. Mariańskim i D. Strzelcem, iż „opinia biegłego musi określać wartość 

rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej, zgodnie z regułami określonymi w art. 6 ust. 2 – czyli 

metodą porównawczą. Nie może zatem biegły korzystać z innych metod wyceny wartości takiego 

przedmiotu – metody odtworzeniowej czy też dochodowej”617. 

Organ podatkowy nie może szacować wartości nieruchomości jedynie na podstawie opinii 

biegłego618, czy też przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy, gdyż w świetle przepisu art. 6 

ust. 4 u.p.c.c., na organie podatkowym ciąży obowiązek zebrania całego materiału dowodowego, w tym 

wskazanego przez stronę619. Co więcej, w orzecznictwie słusznie wskazuje się, iż „wskazana w art. 6 

ust. 2-4 u.p.c.c. procedura dotycząca określenia przez organ podatkowy wartości rynkowej przedmiotu 

umowy cywilnoprawnej, nie wyłącza obowiązku uwzględnienia zasad postępowania podatkowego 

wymienionych w O.p., w tym wyrażonych w art. 122, 187 § 1, 188, czy też 191. Z treści art. 6 ust. 4 

u.p.c.c. jednoznacznie wynika, że obowiązek określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej spoczywa na organie podatkowym, który posługuje się przy tym opinią sporządzoną 

przez biegłego. Opinia taka stanowi tylko dowód w postępowaniu podatkowym, który – jak każdy inny 

dowód – winien zostać poddany ocenie zgodnie z wyrażoną w art. 191 O.p. zasadą swobodnej oceny 

dowodów. Ocena ta winna znaleźć wyraz w uzasadnieniu decyzji. Organ nie może natomiast 

bezkrytycznie, bez dokonania rzetelnej oceny, przyjąć opinię biegłego, jako podstawę określenia 

                                                             
613 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2010 r., I SA/Go 207/10, Legalis nr 250672. 
614 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 marca 2006 r., I SA/Wr 203/05, Legalis nr 374622. 
615 Wyrok NSA z 27 maja 1998 r., I SA/Lu 527/97, prawo-nieruchomosci.krn.pl. 
616 S. Brzeszczyńska, Podatek…, Legalis. 
617 A. Mariański, D. Strzelec, Ustawa…, op. cit., s. 196. 
618 Wyrok NSA z dnia 9 listopada 2011 r., II FSK 875/10, CBOSA. 
619 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2011 r., I SA/Wr 638/11, Lex nr 1094644. 
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wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, w szczególności w sytuacji, gdy opinię taką 

kwestionuje strona”620. Z kolei w innym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że „art. 122 

Ordynacji podatkowej jest nie tylko zasadą dotyczącą sposobu prowadzenia postępowania lecz w 

równym stopniu wskazówką interpretacyjną prawa materialnego, na co wskazuje zwrot zobowiązujący 

do "załatwienia sprawy" zgodnie z tą zasadą”621. 

Jak trafnie wyraziło to orzecznictwo „zastosowanie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9.9.2002 r. o 

podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) w żadnym przypadku nie zwalnia 

organu podatkowego od obowiązku poczynienia samodzielnych ustaleń faktycznych, nakazując 

wszakże – z urzędu – powołanie biegłego, którego opinia stanowi niezbędny element postępowania 

dowodowego. Opinia taka (i to ją m.in. odróżnia od dowodu z oględzin) nie może jednak zawierać 

ustaleń dokonanych poza wiedzą i akceptacją organu prowadzącego postępowanie dowodowe. Biegły 

bowiem – posługując się wiadomościami specjalnymi – ocenia, a nie ustala, stan faktyczny. Przyjęcie 

odmiennej tezy prowadziłoby do zaprzeczenia zasadzie, że to organ, a nie biegły decyduje o załatwieniu 

sprawy”622. Należy także pamiętać, iż użyte w treści art. 6 ust. 4 u.p.c.c. pojęcie „z uwzględnieniem” 

należy rozumieć jako konieczność uzyskania dowodu z opinii biegłego lub złożonej przez podatnika 

wyceny rzeczoznawcy, jednakże nie mają charakteru dowodów wyłącznych623. 

„Założenie, że ustalenie wartości czynności cywilnoprawnej na podstawie opinii biegłego jest 

równoznaczne z bezkrytycznym przyjęciem złożonej opinii, jest nie do przyjęcia. Opinia biegłego jest 

tylko jednym z dowodów w sprawie, którym organ podatkowy nie jest związany, stanowi taki sam 

materiał jak każdy inny dowód zgromadzony w sprawie i podlega takiej samej ocenie jak każdy inny 

dowód w sprawie. Z samej istoty dowodu z opinii biegłego wynika, że powinna zawierać uzasadnienie 

zajętego stanowiska z jednoczesnym ustosunkowaniem do innych wydanych w sprawie opinii, 

zwłaszcza gdy są w nich prezentowane odmienne oceny. Skoro zatem organ administracji dysponuje 

rozbieżnymi opiniami biegłego dopuszczonego w sprawie oraz złożonymi przez stronę, a materiał 

dowodowy nie daje podstaw do oparcia się wyłącznie na jednej z nich, to powinien przez łączne 

zbadanie opinii biegłych wyjaśnić zachodzące w nich sprzeczności, bądź też zażądać dodatkowej opinii 

innych biegłych”624. Zatem „dyspozycja art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) obliguje organ podatkowy do wywołania dowodu z opinii biegłego, 

kierując się potrzebą zapewnienia podatnikom obiektywnego, niezależnego od woli organu, określenia 

wartości podstawy opodatkowania. Te same przesłanki nakazują podatnikom przy kwestionowaniu 

                                                             
620 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 lipca 2010 r., I SA/Gl 538/10, Lex nr 610428. 
621 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2008 r., I SA/Wr 878/08, Lex nr 497607. 
622 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 marca 2004 r., I SA/Łd 292/03, Legalis nr 64061. 
623 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2011 r., I SA/Wr 638/11, Lex nr 1094644. 
624 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 lutego 2007 r., I SA/Lu 645/06, Legalis nr 272825. 
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podstawy opodatkowania określonej przez organ na podstawie opinii biegłego stosować przeciwdowód 

w postaci opinii innego biegłego”625. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w 

wyroku z dnia 14 stycznia 2009 r. „organ podatkowy, jakkolwiek związany koniecznością wywołania 

opinii biegłego, w sytuacji, o której mowa w przepisie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o 

podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), nie może poprzestać na 

bezkrytycznej aprobacie ekspertyzy, a przy dokonywaniu jej oceny, winien mieć na uwadze takie 

kryteria, jak: zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy 

teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków i 

jednoznaczne odniesienie się do zastrzeżeń strony”626. Innymi słowy meritum opinii biegłego nie jest 

bezwzględnie wiążące dla organu podatkowego, lecz podlega jego ocenie, zgodnie z art. 191 Ordynacji 

podatkowej, jak każdy inny dowód627. Zatem organy podatkowe nie powinny traktować opinii biegłych 

jako dowodów ostatecznych i niepodważalnych, gdyż mogłoby to doprowadzić do sytuacji, że całe 

postępowanie byłoby zbędne a rzeczoznawca stałby się decydującym arbitrem628.  

Powyższe rozważania prowadzą do uzasadnionego wniosku, że „skoro w sytuacjach 

przewidzianych w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.), ustawodawca nałożył na organy 

podatkowe obowiązek określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej z 

uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy, nie wskazał 

przy tym przepisów regulujących sposób działania biegłego i nie uregulował tej kwestii w ustawie 

podatkowej, to uznać należy, że z oczywistych względów poza przepisami ustawy podatkowej biegły 

obowiązany był sporządzić opinię na potrzeby art. 6 ust. 4 tej ustawy, stosując się do przepisów ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze 

zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)”629. 

 

 

                                                             
625 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r., VIII SA/Wa 491/07, Legalis nr 138643. 
626 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 14 stycznia 2009 r., I SA/Lu 399/08, Legalis nr 367704. 
627 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 czerwca 2010 r., I SA/Kr 221/10, Legalis nr 365201. 
628 www.prawo-nieruchomosci.krn.pl. 
629 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r., VIII SA/Wa 964/10, Legalis nr 366152. 
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6. OBCIĄŻENIE STRONY KOSZTAMI WYCENY NIERUCHOMOŚCI 
W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 u.p.c.c. jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z 

uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez podatnika, koszty 

opinii ponosi podatnik630. Podobnie wypowiada się w powyższej kwestii Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gliwicach, stwierdzając, że „z treści art. 6 ust. 4 u.p.c.c. wynika, że koszty opinii 

biegłego powołanego przez organ podatkowy tylko wówczas ciążą na stronach czynności 

cywilnoprawnej, gdy wartość określona w ten sposób jest wyższa o 33% od wartości podanej przez 

podatników przedmiotowego podatku. Z art. 6 ust. 4 u.p.c.c. wynika również, że wartość rynkową 

przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się w stosunku do każdej rzeczy lub prawa podatkowego 

stanowiących podstawę opodatkowania, a więc przy umowie sprzedaży, każdej sprzedanej rzeczy lub 

prawa majątkowego, odrębnie. Stosowanie cytowanego przepisu ma charakter obligatoryjny 

wykluczający dowolność działania organu podatkowego w przypadku zajścia zdarzenia w nim 

określonego”631. 

„Przepis ten art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm., ) w brzmieniu obowiązującym przed 1 

stycznia 2007 r. działa w obie strony, bowiem w sytuacji gdy stanowisko organu co do wartości 

rynkowej nie odbiega od wartości wskazanej przez biegłego o więcej niż 33 %, to podatnik nie ponosi 

kosztów jej sporządzenia. Zapis ten stanowi swoistą zaporę przed dowolnością podejmowanych ocen 

przez organy podatkowe. Zastosowanie art. 6 ust. 4 tej ustawy, w żadnym przypadku nie zwalnia organu 

podatkowego od obowiązku poczynienia samodzielnych ustaleń faktycznych, nakazując jednak z 

urzędu powołanie biegłego, którego opinia stanowi niezbędny element postępowania dowodowego. 

Czynności tych dokonuje organ podatkowy w postępowaniu podatkowym mającym na celu 

rozstrzygnięcie, co do istoty sprawy. Natomiast podatnik ma prawo w postępowaniu podatkowym 

podważyć moc dowodową opinii wskazując na dowody przeciwne”632. Również zdaniem Ministra 

Finansów „przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określają bardzo szeroką granicę 

                                                             
630 Warto w tym miejscu podkreślić, że „jeśli organ uznałby, że w sprawie są wymagane wiadomości specjalne, 

powinien – na podstawie art. 197 O.p. – powołać biegłego, w celu wydania opinii. Powołanie biegłego, tj. osoby 

posiadającej wiadomości specjalne, jest niezależne od obowiązku powołania biegłego na mocy art. 6 ust. 4 u.p.c.c., 

kiedy to powołanie biegłego jest obligatoryjne i następuje z urzędu” – wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24 

września 2009 r., I SA/Sz 427/09, Lex nr 521085.  
631 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 marca 2011 r., I SA/Gl 1233/10, Lex nr 820862. 
632 Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2011 r., II FSK 1165/10, Legalis nr 428131. 
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wartości, różniącą się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, gdy ponosi on koszty 

opinii biegłego (co do zasady koszty opinii jako element postępowania podatkowego ponosi organ)”633.  

Na tle przepisu art. 6 ust. 4 u.p.c.c. wyrażono w orzecznictwie pogląd, że „jeżeli w sporządzonej, 

według zlecenia organu podatkowego, opinii biegłego dotyczącej kilku rzeczy lub praw majątkowych, 

wartości poszczególnych przedmiotów czynności cywilnoprawnej raz przekroczy a w innych 

przypadkach nie przekroczy o 33% jej wartość podaną przez strony, to koszty takiej opinii w całości nie 

mogą obciążać strony czynności cywilnoprawnej. Opinia powinna dotyczyć konkretnego przedmiotu 

czynności cywilnoprawnej a nie ich zbioru w sytuacji, gdy strony określiły, tak przedmioty jak i ich 

wartość, odrębnie, a organ podatkowy dokonał własnej, wstępnej oceny wskazanych wartości wzywając 

do określenia podwyższenia lub obniżenia, wartości poszczególnych przedmiotów takiej czynności. W 

przypadku, gdy powołano biegłego celem określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej wskazując kilka lub więcej rzeczy lub praw majątkowych, to tak sporządzona opinia 

jest opinią zbiorczą co do wszystkich podlegających ocenie przedmiotów, co nie oznacza, że suma ich 

wartości tworzy wskaźnik z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.). Opinia, o której mowa w art. 6 ust. 4 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od formy jej 

sporządzenia (jednostkowa lub zbiorcza) zawsze dotyczy wartości rynkowej przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej (art. 6 ust. 2 ustawy podatkowej) co w przypadku sprzedaży oznacza rzecz lub prawo 

majątkowe będące przedmiotem takiej umowy. Organ podatkowy nie może obciążyć podatnika 

kosztami opinii, w której wartość danej rzeczy lub prawa majątkowego, nie przekroczyła wielkości 

wskazanej w tym przepisie. Opinia zbiorcza nie oznacza nic innego jak zbiór opinii jednostkowych 

sporządzonych przez biegłego (biegłych) w jednym dokumencie. Na koszt opinii zbiorczej składa się 

koszt poszczególnych, zawartych w jednym dokumencie, opinii. W przypadku umowy sprzedaży koszty 

opinii wymienionej w art. 6 ust. 4 ustawy podatkowej, to koszt wyceny (określenia wartości) 

poszczególnej sprzedanej rzeczy lub prawa majątkowego, o ile rzeczy te lub prawa zostały w umowie 

wyodrębnione (oznaczone co do tożsamości ze wskazaniem ceny)”634. 

Na zakończenie należy wskazać, iż „przepisy art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o 

podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) łącznie 

wprowadzają zobiektywizowane kryteria ustalania wartości rynkowej przedmiotu czynności 

cywilnoprawnej stanowiącego podstawę wymiaru należnego podatku, jak i następujące w określonym 

porządku okoliczności skutkujące możnością obciążenia podatnika kosztami opinii, tj. tylko wtedy, gdy 

określona na podstawie opinii biegłego wartość przedmiotu przekroczy o 33% wartość podaną przez 

                                                             
633 Odpowiedź…, www.sejm.gov.pl. 
634 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 marca 2011 r., I SA/Gl 1233/10, Legalis nr 352046. 
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podatnika po wezwaniu strony do jej podwyższenia. Ustawa podatkowa nie wyłącza możliwości, 

podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej w terminie późniejszym, a wręcz 

bezpośrednio dopuszcza taką sytuację. Zatem jako pozbawione podstaw prawnych jest stanowisko, iż 

podanie wartości rynkowej następuje wyłącznie w drodze aktu notarialnego”635.  

Konkludując, należy zauważyć, iż podatnik jako strona umowy cywilnoprawnej nie może być 

obciążony kosztami wyceny nieruchomości w sytuacji, gdy organ podatkowy zlecając wykonanie 

wyceny przedmiotu sprzedaży, mylnie wskazał, iż przedmiotem tym ma być budynek mieszkalny wraz 

z działką wykończony, np. w 90% w sytuacji, gdy przedmiotem umowy był budynek w stanie 

surowym636. Również w sytuacji, gdy „przedstawiony przez biegłego operat szacunkowy sporządzony 

został w oparciu o zasady sformułowane w nieobowiązującym już brzmieniu art. 6 ust. 2 u.p.c.c., 

zgodnie z art. 122 , art. 187 § 1 i art. 180 § 1 O.p. organy podatkowe powinny zlecić biegłemu 

uzupełnienie sporządzonej opinii, a nie nowej ekspertyzy, czym mógłby narazić stronę postępowania 

podatkowego na koszty637. Także w piśmiennictwie uznaje się, że „organ podatkowy przy ustalaniu 

podstawy opodatkowania wyrażonej w wartości rynkowej przedmiotu czynności nie jest związany 

treścią opinii biegłego, czy też wyceny rzeczoznawcy. W przypadku, gdy zawiera ona określenie innej 

wartości niż wartość rynkowa, brak wniosków końcowych lub wewnętrzne sprzeczności – przez 

podanie dwóch wartości, nie wskazuje metody szacunku – organ powinien dokonać jej badania i podjąć 

dalsze niezbędne działania”638. 

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że błąd organu 

podatkowego polegający na niewezwaniu strony do podania wartości całej nieruchomości wraz z 

budynkami – skutkuje niemożnością obciążania strony kosztami opinii biegłego639. Również koszty 

opinii biegłego obarczonej wadami nie mogą obciążać strony postępowania, jeśli wady te były istotne i 

nie nadawały się do usunięcia640. 

 

 

 

                                                             
635 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2011 r., I SA/Gl 1082/10, Legalis nr 351969. 
636 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 r., III SA/Wa 234/08, Legalis nr 165149. 
637 Wyrok NSA z dnia 5 września 2012 r., II FSK 2468/10, Lex nr 1244232. 
638 M. Kępa, Tryb ustalania wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych, Radca Prawny 2010, nr 

4, s. 24 i nast. 
639 Wyrok NSA z dnia 14 października 1999 r., III SA 7572/98, CBOSA. 
640 Wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 1999 r., I SA/Gd 1846/97, CBOSA. 
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7. PODSUMOWANIE 

 

Co do zasady określenie wartości rynkowej nieruchomości należy do podatnika i na przykład w 

umowie sprzedaży odpowiednik tej wartości powinien być ustalony przez strony (kontrahentów) w 

postaci ceny sprzedaży. Jednakże w praktyce cena ta niejednokrotnie będzie różniła się od wartości 

rynkowej przedmiotu transakcji, dlatego też ta pierwsza nie może stanowić podstawy obliczenia 

podatku641. Tożsame w tej mierze stanowisko zajmuje orzecznictwo, w którym podkreśla się, iż zasady 

doświadczenia życiowego wskazują, że w celu redukcji obciążeń podatkowych z tytułu podatku od 

czynności cywilnoprawnych, strony mogą dążyć do wykazania ceny jak najniższej i dlatego podstawę 

opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy642, a więc wartość, po której dana rzecz może być 

aktualnie zbyta643. Jednakże błędem byłoby przyjęcie a priori, iż podatnicy powszechnie i celowo 

wprowadzają w błąd organy podatkowe, mając jedynie na względzie obniżenie wysokości należnego 

podatku644, gdyż może to być przecież wynikiem tzw. „zdarzeń ujemnych”645. Ponadto stosowanie 

przepisów prawa podatkowego odwołujących się do pojęcia wartości rynkowej „związane jest z 

pewnymi trudnościami, wynikającymi z tego, że wartość rynkowa jest wielkością siu generis idealną, 

będącą uogólnieniem, uśrednieniem wszystkich transakcji, jakie w określonym czasie i w określonym 

miejscu mają miejsce”646. 

 Dopiero w sytuacji, gdy wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej, wskazana przez 

podatnika, nie odpowiada wartości rynkowej, organ podatkowy winien w oparciu o art. 6 ust. 4 u.p.c.c. 

dokonać oceny jego wartości647. Jak podkreśla się w piśmiennictwie „ustawodawca – przewidując 

możliwość niewywiązania się w sposób należyty przez podatnika z powinności określenia wartości 

rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej – wprowadza w art. 6 ust. 3 i 4 stosowną procedurę 

zmierzającą do poczynienia właściwych ustaleń w tej materii”648. Również według W. Nykiela „z reguły 

dla potrzeb opodatkowania przyjmuje się wielkości wynikające z zawartych i wykonanych przez 

podatnika umów, udokumentowane i ujęte w przewidziany przepisami sposób w odpowiednich 

urządzeniach rachunkowych. W niektórych przypadkach jednak prawo podatkowe mając na celu 

                                                             
641 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2008 r., I SA/Wr 878/08, Lex nr 497607; interpretacja 

indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2012 r., IBPBII/1/436-9/12/MZ, 

www.sip.gov.pl. 
642 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2007 r., I SA/Po 28/07, Legalis nr 455933. 
643 D. Kosacka-Łędzewicz, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Wrocław, Warszawa 2003, s. 92. 
644 A. Matysiak, Opłata skarbowa. Podatek od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2007, s. 96. 
645 W. Modzelewski, Podatki obrotowe, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Prawo daniowe, tom. III, 

Warszawa 2010, s. 167. 
646 B. Brzeziński, Wybrane… op. cit., s. 79. 
647 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2011 r., I SA/Wr 369/11, Lex nr 1151032. 
648 A. Goettel, M. Goettel, Podatek…, Lex. 
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zabezpieczenie interesów fiskalnych państwa, przewiduje odstępstwa. Konstruowane są specjalne 

rozwiązania, a niekiedy nawet instytucje, których istota polega na tym, że w pewnych sytuacjach 

odrzuca się przyjętą przez strony wielkość określonego parametru transakcji (np. ceny) i zastępuje się 

ją wielkością ustaloną przez organ podatkowy według przewidzianych przepisami reguł”649. Tym 

samym w art. 6 ust. 3-4 u.p.c.c. „podstawa opodatkowania jest kształtowana poprzez czynności 

cywilnoprawne dokonywane przez podatników i przez swoistą „korektę” wielkości wynikających z 

owych czynności, dokonywaną przez organy podatkowe. Rozwiązania te stosowane w wielu państwach 

są bez wątpienia wyrazem autonomii prawa podatkowego”650. 

Pomimo, że organy podatkowe posiadają kompetencję do „pominięcia” decyzją władczą651 

określonej przez strony wartości nieruchomości oraz zastąpienia jej własnym rozstrzygnięciem, nie 

mogą dowolnie ustalać wartości rynkowej przedmiotu umowy, ale muszą uczynić to zgodnie z art. 6 

ust. 2-4 u.p.c.c.652, pamiętając, że w razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących wartości 

sprzedawanej nieruchomości są zobligowane powołać biegłego do przeprowadzenia wyceny653. 

Jednakże wartość rynkowa określona w trybie art. 6 ust. 4 u.p.c.c. musi także odpowiadać kryteriom, o 

jakich mowa w ust. 2 art. 6 u.p.c.c.654. Trafnie zatem Minister Finansów już w piśmie z dnia 8 czerwca 

1995 r. „wskazuje” organom podatkowym najczęstsze „potknięcia” w tej materii, tj.:  

a) podwyższanie wartości rynkowej niejednokrotnie dokonywane w oderwaniu od miejsca 

zawarcia transakcji, gdzie warunki popytu i podaży różnią się zasadniczo, 

b) ustalanie wartości podanej przez strony umowy dokonywane <<zza biurka>>, bez 

uwzględnienia stanu technicznego, wyposażenia, standardu i innych parametrów mających 

wpływ na wartość rynkową, 

c) nierzetelność działania biegłych dokonujących szacunku nieruchomości, które opierają na 

wartości odtworzeniowej z uwzględnieniem stopnia zużycia nie biorąc pod uwagę popytu i 

możliwości zbycia w konkretnym czasie i miejscu, 

uchybienia formalnoprawne, np. proponowanie stronom, aby na własny koszt powoływały 

biegłych rzeczoznawców655.  

                                                             
649 W. Nykiel, Autonomia prawa podatkowego (wybrane zagadnienia), [w:] T. Dębowska-Romanowska (red.),  A. 

Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Natalii 

Gajl, Warszawa 1999, s. 403. 
650 Tamże, s. 404. 
651 M. Goettel (red.), M. Lemonnier (red.), A. Goettel, J. Orłowski, B. Pahl, M. Tyrakowski, K. Wardencka, J. J. 

Zięty, Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Warszawa 2011, publ. elektroniczna, Lex. 
652 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 lutego 2011 r., I SA/Go 1267/10, Lex nr 990754. 
653 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2007 r., I SA/Ol 552/07, Lex nr 329525. 
654 Wyrok NSA z dnia 13 maja 2009 r., II FSK 436/08, Lex nr 501821. 
655 Pismo Wicedyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów z dnia 8 

czerwca 1995 r., nr PO 7/B-825-144/1936/95, www.lexis.pl. 
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D O C H O D Y  O S I Ą G A N E  N A  T E R Y T O R I U M  
R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  W  

R O Z U M I E N I U  A R T .  3  U S T .  2  U S T A W Y  O  
P O D A T K U  D O C H O D O W Y M  O D  O S Ó B  

P R A W N Y C H  

MICHAŁ TORUŃSKI  

 

Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu jest problem sposobu rozumienia pojęcia 

dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do którego odwołuje się art. 3 ust. 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych656. Jest to zagadnienie, którego dotyczą sprzeczne 

wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych. W pracy przedstawione zostaną sporne stanowiska 

oraz ich ocena przez autora. Analizę rozpocząć należy od kilku uwag natury ogólnej.  

 Artykuł 3 ust. 2 ustawy stanowi, iż podatnicy, jeśli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany powyżej przepis statuuje tak zwany ograniczony 

obowiązek podatkowy. Istota tej instytucji polega na tym, iż opodatkowaniem obejmuje się tylko 

dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty niebędące polskimi 

rezydentami podatkowymi. Koncepcja ograniczonego obowiązku podatkowego opiera się na zasadzie 

źródła, która wiąże się z opodatkowaniem dochodu powstałego na terytorium państwa bez względu na 

miejsce (kraj), w którym podatnik jest rezydentem. Klasycznym przykładem dochodów podlegających 

opodatkowaniu na tej zasadzie są dochody podatników zagranicznych uzyskiwane z prowadzonej na 

terytorium RP działalności gospodarczej, w tym także za pośrednictwem oddziałów czy  

przedstawicielstw, jak również dochody uzyskiwane przez te podmioty od kontrahentów polskich z 

tytułu praw autorskich i pokrewnych.  Na marginesie należy jedynie wspomnieć, iż powyższe reguły 

modyfikowane są przez postanowienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których 

Rzeczpospolita jest stroną. Od ograniczonego obowiązku podatkowego odróżnić trzeba nieograniczony 

                                                             
656 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2011, Nr 74, poz. 397 ze 

zm. – cytowana dalej jako „ustawa”. 
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obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 analizowanej ustawy. Wzmiankowany przepis 

stanowi, iż podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają  

obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.  

 W orzecznictwie doszło do kontrowersji dotyczących tego, jak w niektórych specyficznych 

sytuacjach należy określić miejsce osiągania dochodów przez podmioty niebędące polskimi 

rezydentami podatkowymi. 

 W dobie rozwijających się form międzynarodowej kooperacji między przedsiębiorstwami 

usługi mogą być coraz częściej świadczone bez fizycznej obecności podatnika na terytorium państwa, 

w którym dochód jest osiągany. Obecnie większość państw obciąża daninami nie tylko podmioty, które 

mają personalne związki z danym państwem, ale także dochód osiągany przez te podmioty, w przypadku 

występowania gospodarczego związku dochodu z danym państwem. Obowiązkowi podatkowemu 

podlega więc dochód osiągnięty przez podmiot - nierezydenta, jeżeli jego źródło lub miejsce położenia 

(situs) znajduje się w tym państwie. 

Jednym z możliwych stanowisk w przedmiotowej kwestii może być zapatrywanie, zgodnie z 

którym dochód osiągnięty przez nierezydenta opodatkowany powinien być na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji gdy j e g o  e f e k t  będzie wykorzystywany przez podmiot, który 

ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP. W tym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gdańsku657, który w swoim wyroku stwierdził, iż „miejscem położenia źródeł 

przychodów uzyskiwanych przez nierezydenta będzie terytorium RP, jeżeli w Polsce zostanie 

wykorzystany ich efekt”. W podobnym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Krakowie, który w wyroku z dnia 19 stycznia 2009 r.658 stwierdził, iż „(…) Ważne jest, gdzie nastąpiła 

wypłata należności, a także czy usługi wykonywane poza granicami kraju wywierają efekty na terenie 

RP”.  

Egzemplifikacją wskazanego stanowiska może być również wyrok w sprawie, w której spółka 

(polski rezydent podatkowy), zajmująca się realizacją inwestycji budowy oraz zarządzania autostradą 

na Ukrainie, zleciła usługę doradczą spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Australii. 

Za wyżej wymienioną usługę polska spółka zapłaciła swojej australijskiej odpowiedniczce określoną w 

umowie należność pieniężną. Zdaniem WSA w Warszawie659 bezspornym jest w sprawie, iż 

„Wynagrodzenie za wykonane na rzecz Spółki usługi pochodziło ze środków (majątku) Spółki. Efekt 

usługi doradczej wykonanej przez pracownika nadzorowanego przez firmę australijską będzie 

                                                             
657 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2007 r., I SA/Gd 118/2007. 
658 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 stycznia 2009 r., I SA/Kr 1484/2008. 
659 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r., III SA/Wa 2045/2010. 
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oddziaływał na przyszłe przychody Spółki. Efektem tej usługi będzie możliwość realizowania w 

przyszłości, na rzecz spółki australijskiej, inwestycji polegającej na budowie oraz zarządzaniu 

autostradą”. Jak widać, sąd warszawski nie miał wątpliwości, iż w tak przedstawionym stanie 

faktycznym dochód uzyskany przez spółkę australijską powinien zostać opodatkowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, spółka polska natomiast – jako płatnik – powinna pobrać odpowiedni 

podatek dochodowy. Przyjęta tutaj interpretacja pojęcia „efektu usługi” związana jest z możliwością 

podejmowania odpowiednich decyzji inwestycyjnych, biznesowych, w związku ze świadczoną usługą.  

 Wydaje się jednak, iż zaprezentowane powyżej stanowiska nie może zasługiwać na aprobatę. 

W przekonaniu autora o dochodach osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można mówić 

tylko wtedy, gdy źródło takich dochodów trwale związane jest z terytorium Polski, czyli to w Polsce 

dokonywane są przez podatnika czynności prowadzące do uzyskania przychodu. Oznacza to, iż by móc 

rozważać możliwość istnienia źródła dochodów położonych na terytorium Polski, c z y n n o ś ć  

s p r a w c z a  prowadząca do uzyskania tych dochodów musi być wykonywana na terytorium RP.  

 Oceniając stanowisko zaprezentowane w ostatnim z cytowanych powyżej wyroków, należy 

stwierdzić, iż założenie, że dochód uzyskany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski w sytuacji, gdy 

jedynym czynnikiem łączącym australijską spółkę z terytorium RP jest fakt wypłacania wynagrodzenia 

przez spółkę mającą siedzibę w Polsce, wydaje się być sprzeczne z ustawą. Interpretacja przepisu 

przyjęta przez sąd, bez wątpienia mająca charakter funkcjonalny, rozszerza krąg podmiotów objętych 

obowiązkiem podatkowym, co w sposób jednoznaczny narusza art. 217 Konstytucji RP. Wypada 

bowiem przypomnieć, iż przepisy prawa podatkowego, które nakładają określone obowiązki, 

interpretować należy ściśle. W takim przypadku w pierwszym rzędzie prym wiedzie interpretacja 

językowa (zasada pierwszeństwa wykładni językowej), a interpretacja systemowa i funkcjonalna mają 

charakter jedynie subsydiarny, to znaczy można je zastosować wyłącznie gdy rezultaty wykładni 

językowej nie przynoszą zadowalających, jednoznacznych rezultatów. Należy przecież pamiętać, iż 

podatnik nie jest zobowiązany do posiadania wiedzy o pozajęzykowych metod wykładni. Zatem w 

pierwszej kolejności należy sięgać po te dyrektywy wykładni, które są wspólne dla adresatów norm 

prawa podatkowego i instytucji stosujących prawo660.  

Pogląd oparty o przesłankę „efektu usługi” albo gospodarczego związku dochodu z danym 

państwem w istocie nie znajduje podstawy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 

3 ust. 2 ustawy w żadnym miejscu nie warunkuje opodatkowania od miejsce wypłaty wynagrodzenia 

czy nawet siedziby zlecającego podmiotu. Innymi słowy, ustawa nie przewiduje łącznika podatkowego 

w postaci wyżej wymienionych okoliczności. Natomiast stosownie do utrwalonego w doktrynie 

                                                             
660 B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 40. 
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poglądu661 łącznik podatkowy winien być wyrażony expressis verbis w treści ustawy podatkowej oraz 

mieć charakter zawężający potencjalny zasięg opodatkowania, gdyż dzięki niemu w procesie 

stosowania prawa możliwe jest określenie zasięgu jurysdykcji podatkowej danego państwa. Należy więc 

skonstatować, iż uzależnianie opodatkowania nierezydentów od wystąpienia rezultatu usługi u ich 

kontrahenta formułuje warunek, który nie został przez ustawodawcę zawarty w przepisie art. 3 ust. 2 

ustawy. Bez wątpienia więc taka interpretacja przedmiotowego przepisu ma charakter wykładni contra 

legem. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie miedzy innymi w wyroku WSA w Krakowiez dnia 

27 maja 2011 r.662, w którym sąd stwierdził, iż „art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych nie warunkuje opodatkowania od miejsca osiągnięcia dochodu przez zlecającego wykonanie 

świadczenia ani od tego, że zlecenia wykonania usług nierezydentowi dokonał polski przedsiębiorca i 

wypłata wynagrodzenia za wykonanie zlecenia dokonana została z majątku polskiego przedsiębiorcy, 

ani wreszcie od tego, że efekt usługi wykonanej przez nierezydenta będzie się odnosił do kontrahenta 

polskiego”, a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2009 r. 663, w którym 

podniesiono, iż „Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) należy zgodnie z zasadą prymatu wykładni językowej 

interpretować w myśl reguł semantyki, syntaktyki i pragmatyki języka polskiego. Ponieważ sens użytych 

przez ustawodawcę w tym przepisie wyrażeń stanowi granicę dopuszczalnej wykładni, nie do przyjęcia 

jest pogląd, że można wywodzić obowiązek podatkowy nierezydenta, będącego kontrahentem spółki 

polskiej, wobec Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o to, że efekt usługi wykonanej przez nierezydenta 

będzie się odnosił do kontrahenta polskiego. Taka interpretacja zwrotu <<dochodów, które osiągnięto 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej>> jest przekroczeniem granic wykładni przez naruszenie 

przyjętych w judykaturze dyrektyw wykładni. Jest to tworzenie pozornych łączników podatkowych, które 

nie mają swoich podstaw w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych”. 

 Abstrahując od argumentacji natury językowej, trzeba dodatkowo stwierdzić, iż interpretacja 

przedmiotowego zagadnienia w myśl reguł „efektu usługi” nie jest także zgodna z regułami 

racjonalnego myślenia. Gdyby bowiem przyjąć za podstawę taki tok rozumowania, wydaje się, iż 

opodatkowaniem należałoby objąć przykładowo dochód zagranicznej firmy prawniczej, która 

świadczyłaby usługę prawną na rzecz obywatela polskiego w związku ze zdarzeniem mającym miejsce 

na terytorium RP (np. sporządzenie umowy o pracę między pracownikiem a pracodawcą, którego 

siedziba znajduje się na terytorium Polski). W takim wypadku również istnieje potencjalny „efekt 

usługi”, lecz pomysł opodatkowania takiego dochodu na terytorium RP wydaje się być absurdalny.  

                                                             
661 B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008, s. 221 i n. 
662 I SA/Kr 607/11. 
663 II FSK 2194/2008.  
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 Podsumowując, w prawie podatkowym pierwszeństwo należy przyznać wykładni językowej. 

Art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi jedynie, iż podatnicy, jeśli nie 

mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W braku 

przepisów, które precyzyjnie określałyby zasady ustalania miejsca osiągnięcia przychodu, należy 

rozstrzygnąć – stosownie właśnie do reguł wykładni językowej - iż dochód osiągany jest tam, gdzie 

wykonana była czynność sprawcza prowadząca do osiągnięcia tego dochodu. Próby wykładni 

wskazanego przepisu w sposób celowościowy, w oparciu o przesłankę „efektu usługi”, muszą narazić 

się na zarzut braku podstawy prawnej, gdyż w istocie polegają na tworzeniu pozornych łączników 

podatkowych, które nie mają swoich podstaw w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

http://www.trp.umk.pl/
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1. WSTĘP  

 

W ostatnim czasie, na poziomie międzynarodowym zaczęto podejmować wzmożone działania 

zmierzające do wypracowania jednolitej regulacji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Efektem 

powyższego stały się zwłaszcza Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie agresywnego planowania 

podatkowego664, adresowane do państw członkowskich Unii Europejskiej, a nadto sformułowane przez 

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and 

Development) propozycje zaostrzenia przepisów podatkowych665. 

Dostrzegając wagę problemu i działając w celu wdrożenia Zaleceń Komisji Europejskiej, w 

polskim Ministerstwie Finansów podjęto prace nad wprowadzeniem klauzuli antyabuzywnej do 

Ordynacji podatkowej666. Pierwszym efektem tych prac stały się opublikowane w dniu 30 kwietnia 2013 

                                                             
664 Zalecenia Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego, C(2012)8806, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_ evasion/c_2012_8806_pl.pdf 
665 Zob.: P. Rochowicz, Będzie światowy bat na optymalizację, Rzeczpospolita z dnia 6 września 2013 r., s. C4. 
666 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 749 z późn. zm. 

http://www.trp.umk.pl/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_%20evasion/c_2012_8806_pl.pdf
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r. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

(dalej: Założenia projektu)667.  

Powyższe spowodowało znaczący wzrost zainteresowania instytucją przeciwdziałania unikaniu 

opodatkowania, tak w doktrynie prawa podatkowego, jak i życiu publicznym w ogólności. Jednocześnie 

można zauważyć nasilenie się tendencji do stosowania do tego rodzaju regulacji cywilistycznej 

terminologii obejścia prawa668. Praktyka taka nie może się jednak spotkać z aprobatą, o czym przesądza 

zasadnicza odmienność konstrukcji obejścia prawa cywilnego i klauzuli przeciwdziałania unikaniu 

opodatkowania. Dla wykazania różnic pomiędzy wskazanymi instytucjami koniecznym jest ich 

przybliżenie.  

2. OBEJŚCIE PRAWA NA GRUNCIE KODEKSU CYWILNEGO 

 

W każdym ustawodawstwie obowiązek poszanowania prawa sprzężony jest z sankcjami 

przewidzianymi na okoliczność naruszenia tej powinności. Na gruncie prawa cywilnego chodzi tu m.in. 

o sankcje wadliwych czynności prawnych. Najdotkliwszą spośród nich jest sankcja bezwzględnej 

nieważności, polegająca na tym, że wadliwa czynność prawna ex lege nie wywołuje przewidzianych nią 

skutków. Takie konsekwencje wywołuje zwłaszcza zdziałanie czynności prawnej bez wymaganej 

zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych, nie dochowanie formy zastrzeżonej ad 

solemnitatem, niektóre z wad oświadczeń woli i wreszcie – zdziałanie czynności prawnej wbrew prawu. 

 

Czynnościami prawnymi zdziałanymi wbrew prawu są przy tym nie tylko te, które wprost 

naruszają przepisy prawa, ale również czynności zmierzające do ich obejścia. Takie zrównanie 

konsekwencji czynności zdziałanych contra legem i in fraudem legis (jak i samo wyodrębnienie obu 

tych instytucji) znane było już rzymskiemu ustawodawcy i utrzymało się we współczesnych porządkach 

prawnych. 

 

                                                             
667 Projekt  Ministra  Finansów  z  dnia  29  kwietnia  2013 r.  –   Założenia  projektu  ustawy  o  zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, nr projektu ZD65  

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/161550/161556/ 161557/dokument72713.pdf 
668 Zob. np.: P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2003, s. 9 i nast.; H. Litwińczuk, Obejście prawa 

podatkowego w świetle doświadczeń międzynarodowych, Przegląd Podatkowy 1999, nr 9, s. 3 i nast.; K. 

Radzikowski, Normatywne podstawy koncepcji obejścia prawa podatkowego, Przegląd Podatkowy 2005, nr 9, s. 

17 i nast.; I. Maj, Polityka organów podatkowych w zakresie obejścia prawa podatkowego [w:] Podatnik versus 

organ podatkowy [red.] P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutowska-Tomaszewska, Wrocław 2011, s. 114 i nast.; 

PricewaterhouseCoopers sp. z o. o. w Warszawie, Powrót klauzuli obejścia prawa podatkowego w Polsce, 

Warszawa 2013, www.pwc.pl, s. 12. 

http://www.trp.umk.pl/
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/1/161550/161556/%20161557/dokument72713.pdf
http://www.pwc.pl/
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W przeciwieństwie do bezpośredniego uchybienia przepisom prawa, zagadnienie zdziałania 

czynności prawnej in fraudem legis nastręcza znacznych trudności interpretacyjnych. Pojawiające się 

zarówno na gruncie teoretycznym, jak i zwłaszcza - w praktyce zastosowania tej instytucji wątpliwości 

skłaniają do szerszej analizy omawianej instytucji.  

 

Istota obejścia prawa sprowadza się do zdziałania czynności prawnej, która nie naruszając 

przepisów prawa zmierza jednocześnie do wywołania zabronionych prawem skutków669. Można zatem 

wskazać, że obejście prawa znamionują dwa współistniejące elementy: po pierwsze – jest to dokonanie 

zgodnej z przepisami czynności prawnej, a po drugie – dokonanie jej w celu przez prawo 

zabronionym670.  

 

Przy przyjęciu, że co do zasady671 treść czynności prawnej wyczerpują implikowane w niej 

oświadczenia woli, należy stwierdzić, że czynność prawna jest zgodna z przepisami prawa wtedy, gdy 

przejawiona w niej wola ukierunkowana jest na osiągnięcie celu dozwolonego ustawą. Pomimo 

bezsprzecznego związku pomiędzy aktem woli (wolą wewnętrzną) i stanowiącą jego przejaw wolą 

zewnętrzną (przejawioną), pod użytym wyżej pojęciem woli należy rozumieć wyłącznie tzw. wolę 

zewnętrzną. Wynika to z regulacji art. 60 Kodeksu cywilnego (dalej: kc)672, zgodnie z którą ocena 

oświadczenia woli polega w istocie wyłącznie na ocenie jego treści, którą wyczerpuje właśnie wola 

przejawiona, z oderwaniem od stanowiącego jej źródło aktu woli673. W efekcie należy wskazać, że 

pierwszy element składający się na instytucję obejścia prawa zaistnieje wówczas, gdy wola zewnętrzna 

stron, stanowiąca treść czynności prawnej, będzie zgodna z prawem. 

 

                                                             
669 Por. też m.in: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 r., II CSK 557/12 iż  dnia 5 lipca 2012 r., I 

UK 101/12. 
670 Szerzej na temat instytucji obejścia prawa przede wszystkim w: S. Grzybowski, System prawa cywilnego, Tom 

I: Część ogólna, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974, s. 512 i nast.; W. Wąsowicz, Obejście prawa 

jako przyczyna nieważności czynności prawnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, nr 1, s. 69 i nast.; T. Zieliński, 

Nieważność czynności sprzecznych z ustawą w prawie cywilnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 

1967, nr 2, s. 78 i nast. Zob. też: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, 

Warszawa 2001, s. 318; K. Piasecki [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom I pod redakcją J. Winiarza, 

Warszawa 1989, s. 72; S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1974, s. 246 i nast.; Z. 

Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993, s. 43 i nast., R. Trzaskowski, Granice swobody 

kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 k.c., Zakamycze 2005, s. 248; M. Gordon-Trybus, Złota 

akcja i złoty akcjonariusz w świetle prawa polskiego na tle wybranych systemów prawnych państw obcych i prawa 

wspólnotowego, Toruń 2006, s. 109 i nast. 
671 Co do zasady, ponieważ w przypadku niektórych czynności prawnych oświadczeniu woli towarzyszą także 

inne elementy, jak chociażby wydanie rzeczy. 
672 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 
673 Tak też: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 251 i nast. 
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Stwierdzenie zaistnienia drugiego elementu wymaga zbadania danej czynności prawnej nie tyle 

przez pryzmat jej treści, co celu, w jakim została dokonana. Należy zatem zidentyfikować zamiar 

niewyrażony w treści czynności prawnej, czy inaczej – przeanalizować wolę wewnętrzną stron 

czynności prawnej674. Ustalenie sprzeczności pomiędzy wolą wewnętrzną a zgodną z prawem treścią 

oświadczeń woli przesądzać będzie o zdziałaniu czynności prawnej w celu obejścia prawa. 

 

Cel zabroniony, konstytuujący obejście prawa, oceniany jest a priori. Oznacza to, że nie musi 

dojść do osiągnięcia tego celu – wystarczającym będzie samo stwierdzenie, że był on zamierzony i 

potencjalnie możliwy. Ocena taka dokonywana jest w procesie wykładni, przy czym najdonioślejszą 

rolę w tym zakresie odgrywają metody właściwe wykładni celowościowej675. 

 

Konkludując dotychczasowe rozważania należy wskazać, że z obejściem prawa będziemy mieli 

do czynienia w przypadku zdziałania czynności prawnej, której treść, będąca wyrazem woli zewnętrznej 

podmiotów dokonujących czynności, pozostawać będzie w zgodzie z prawem, natomiast cel, 

wynikający z woli wewnętrznej tych podmiotów, będzie sprzeczny z  obowiązującym porządkiem  

prawnym. Stwierdzeniu tej sprzeczności służy przy tym zwłaszcza wykładnia celowościowa, a ocena 

celu czynności prawnej następuje a priori676. 

3. KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA 

 

Unikanie opodatkowania stanowi jedną z form działania zmierzającego do zmniejszenia albo 

eliminacji obciążeń podatkowych. Pod pojęciem unikania opodatkowania rozumieć należy przy tym 

działanie podatnika, zmierzające do osiągniecia założonych efektów gospodarczych przy jak 

najniższym obciążeniu podatkowym, a nawet  - z eliminacją tego obciążenia. Działanie takie musi być 

przy tym wyraźnie odróżniane od innych form zmniejszania albo eliminacji ciężarów podatkowych, tj. 

                                                             
674 T. Zieliński, Nieważność czynności..., s. 78 – 79. 
675 S. Grzybowski, System..., s. 513; T. Zieliński, Nieważność czynności..., s. 80; W. Wąsowicz, Obejście prawa..., 

s. 69 i nast. Ostatni z powołanych autorów wskazuje również, że „wezwanie do wyjścia poza mechaniczne 

porównywanie treści czynności prawnej z treścią przepisów i zastosowanie celowościowych metod wykładni” dla 

oceny ewentualnego obejścia prawa wynika już definicji obejścia prawa Paulusa, przytoczonej we wstępie 

niniejszego opracowania. 
676 Konstrukcja obejścia prawa była przedmiotem licznych wypowiedzi judykatury, czego przykładem jest m.in. 

postanowienie SN z dnia 18 kwietnia 1973 r., III CRN 232/72; wyrok SN z dnia 9 marca 1993 r., I CR 3/93; 

uchwała SN z dnia 30 listopada 1994 r., III CZP 130/94; wyrok SN z dnia 2 lipca 2008 r., II UK 334/07; 

postanowienie SN z dnia 20 stycznia 2010 r., II UK 264/09; wyrok SN z dnia 1 czerwca 2010 r., II UK 34/10; 

wyrok SN z dnia 5 lipca 2012 r., I UK 101/12, wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2013 r., II CSK 557/12; wyrok SN z 

dnia 27 czerwca 2013 r., I UK 10/13.  
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od przestępczego uchylania się od opodatkowania z jednej strony, natomiast z drugiej – od zmniejszania 

ciężarów podatkowych poprzez korzystanie z elementów konstrukcji danego podatku, takich jak np. 

ulgi i zwolnienia677. W szczególności podkreślenia wymaga, że działanie, znamionujące unikanie 

opodatkowania, jest działaniem legalnym, zarówno w kontekście prawa cywilnego, karnego, jak i – 

podatkowego. Jest nadto działaniem w pełni skutecznym i niewadliwym na gruncie prawa cywilnego, 

nie nosząc znamion pozorności czy też zdziałania z zamiarem obejścia prawa678. 

 

Wśród typów zachowań, dających zakwalifikować się jako unikanie opodatkowania, w 

literaturze679 wymienia się zwłaszcza działania związane bezpośrednio lub pośrednio z 

funkcjonowaniem spółek kapitałowych. Przykładowo wskazać tu można na zawarcie przez spółkę 

kapitałową i jej wspólnika umowy o świadczenie na rzecz spółki odpłatnych usług. Wynagrodzenie, 

wypłacane na tej podstawie wspólnikowi, może w takim wypadku faktycznie zastępować dywidendę. 

Korzyść, wynikająca z takiego działania dla spółki, to możliwość zaliczenia wynagrodzenia wspólnika 

do kosztów prowadzonej działalności, co jest niedopuszczalne w przypadku wypłaty dywidendy. 

Ewentualne korzyści po stronie wspólnika nie są już tak oczywiste i na gruncie prawa polskiego będą 

zależeć od przedziału skali podatkowej, w jakim zlokalizowany jest dochód wspólnika. 

 

Zmniejszeniu obciążeń podatkowych, a jednocześnie – uniknięciu rygorów przewidzianych w 

Kodeksie spółek handlowych680 dla podwyższania kapitału zakładowego oraz wnoszenia dopłat przez 

wspólników – może służyć także zawarcie przez spółkę i wspólnika umowy pożyczki, w której 

pożyczkodawcą będzie wspólnik. W efekcie spółka uzyskuje dokapitalizowanie swojej działalności, a 

wspólnik czerpie korzyści z odsetek od pożyczonej kwoty, które to odsetki mogą jednocześnie 

zastępować wypłatę dywidendy. 

 

Jako działania zmierzające do obniżenia obciążeń podatkowych wskazuje się także niektóre 

transakcje pomiędzy członkami rodziny, zwłaszcza przenoszenie przez rodzica na nieosiągające 

dochodu dziecko składnika majątkowego generującego zyski. Korzystne efekty podatkowe mogą być 

niekiedy osiągnięte także przez zawyżenie wynagrodzenia albo manipulowanie faktycznym terminem 

zapłaty681. 

 

                                                             
677 B. Brzeziński, Zagadnienie konstytucyjności…, s. 680 i nast.; Por. też: P. Karwat, Obejście prawa 

podatkowego…, s. 36. 
678 B. Brzeziński, Zagadnienie konstytucyjności…, s. 681. 
679 P. Karwat, Obejście prawa podatkowego…, s. 36 i nast. 
680 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. 
681 P. Karwat, Obejście prawa podatkowego…, s. 37. 
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Klasyczne ujęcie klauzuli przeciwdziałającej takim zachowaniom podatników zakłada sankcję 

względnej bezskuteczności podejmowanych przez nich działań. W efekcie, czynności przedsiębrane 

przez podatników nie są zakazane, a jedynie nie wywołują zamierzonych przez podatników skutków w 

sferze prawa podatkowego. Ustawodawca nakazuje w to miejsce przyjmować skutki podatkowe 

wynikające ze standardowo stosowanych w danych okolicznościach wzorców działania podatników, 

właściwych dla pozapodatkowego celu, w jakim określone czynności zostały podjęte. 

4. PODSUMOWANIE 

 

Można przyjąć, że inspiracją dla wykreowania podatkowej instytucji unikania opodatkowania 

była cywilistyczna konstrukcja obejścia prawa. Okazuje się jednak, że faktycznie instytucje te nie mają 

ze sobą wiele wspólnego.  

 

Podobieństw dopatrywać można się w samej konstrukcji czy też mechanizmie działania. 

Zarówno instytucja obejścia prawa, jak i klauzula antyabuzywna zakłada bowiem zdziałanie przez 

podmiot prawa czynności prawnej, której treść jest zgodna z prawem.  Nadto, obie te instytucje zostały 

osadzone na koncepcji odrębnego badania treści czynności prawnej i celu, dla jakiego została ona 

zdziałana.  

 

Wypełnienie tej wspólnej obu instytucjom konstrukcji treścią cywilistyczną i podatkową 

doprowadziło jednak do ukształtowania omawianych instytucji ze znaczącymi różnicami.  

 

Wskazując najważniejsze różnice pomiędzy omawianymi instytucjami należy podkreślić w 

szczególności odmienność przesłanek ich zastosowania. Z obejściem prawa mamy bowiem do czynienia 

wówczas, gdy treść czynności prawnej  jest zgodna z prawem, ale jednocześnie prowadzi do uniknięcia 

bezwzględnych zakazów lub nakazów ustawowych, czyli – ma na celu wywołanie skutków 

zabronionych przez prawo. 

 

Inaczej jest natomiast przy unikaniu opodatkowania, gdzie chodzi o zamiar legalny, a jedynie 

fiskalnie niepożądany przez państwo. W takim przypadku podatnik nie tylko dokonuje czynności 

prawnej o treści zgodnej z prawem, ale również zgodny z prawem jest cel, do jakiego podatnik zmierza.   

 

Obok zróżnicowania przesłanek, z konstrukcją obejścia prawa i unikania opodatkowania zostały 

związane całkowicie odmienne są konsekwencje. Obejście prawa obwarowane jest sankcją 
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bezwzględnej nieważności. Oznacza to, że czynność prawna dotknięta taką wadą jest nieważna z mocy 

samego prawa, nie wywołując żadnych, przewidzianych nią skutków.  

 

Unikanie opodatkowania jest natomiast tylko względnie bezskuteczne. Zastosowanie klauzuli 

antyabuzywnej uchyla wyłącznie podatkowe skutki czynności prawnej w relacji między podatnikiem, 

który tę czynność zdziałał, a fiskusem. Czynność taka zachowuje natomiast skuteczność w świetle 

prawa cywilnego. 

 

Jak wynika z powyższego, w pełni uprawnionym jest twierdzenie o zasadniczej, wręcz 

fundamentalnej odmienności instytucji obejścia prawa cywilnego i przeciwdziałania unikaniu 

opodatkowaniu. W efekcie, należy odmówić zasadności dość powszechnemu posługiwaniu się pojęciem 

obejścia prawa w odniesieniu do działań znamionujących agresywną optymalizację, pozostając przy 

terminologii nawiązującej do unikania opodatkowania682. 

                                                             
682 Tak też: A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013, s. 22 i nast.; M. 

Kalinowski, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001, s. 116. 
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