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Anna Wieśniak-Wiśniewska, Marcin Czerwiński

Świat podatków po projekcie BEPS 
i jego wpływ na polskich podatników
W konsekwencji istniejącego społeczno-politycznego nacisku na ograniczanie (agresywnego) 
planowania podatkowego zidentyfi kowanego wśród wielonarodowych przedsiębiorstw pojawi-
ła się w ostatnich latach inicjatywa krajów członkowskich OECD1), liderów krajów G20, wsparta 
przez kraje niebędące członkami ww. organizacji oraz kraje rozwijające się, znana jako tzw. Plan 
Działań BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profi t Shifting). Przedmiotowy Plan, opublikowany 
19.07.2013 r. przez OECD, wskazywał 15 różnych obszarów analizy, której efektem ma być wyposa-
żenie władz państwowych w instrumenty (zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym), 
pozwalające na zapobieganie nieuzasadnionemu unikaniu opodatkowania przez podmioty działające 
w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych2). Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie 
problematyki związanej z Planem Działań BEPS oraz wskazanie inspirowanych nim zmian na gruncie 
prawa krajowego, które mogą mieć istotne znaczenie dla polskich podatników. Z uwagi na obszerność 
tematyki autorzy ograniczają się jedynie do krótkiego podsumowania treści każdego z 15 raportów 
OECD, przybliżając jednocześnie poziom wdrożenia Planu Działań BEPS do polskiego ustawodawstwa.

1. Uwagi wprowadzające

W rozumieniu OECD, termin BEPS (Base Erosion and 
Profi t Shifting, tłum. jako erozja/zmniejszenie podstawy 
opodatkowania i transfer zysków) odnosi się do strategii 
planowania podatkowego, które wykorzystują luki i roz-
bieżności w przepisach podatkowych dla ukrycia zysków 
lub ich transferowania do miejsc, w których podatnik wy-
kazuje małą aktywność lub w ogóle jej brak, ale gdzie po-
datki są niskie, co skutkuje niewysokim opodatkowaniem 
lub brakiem opodatkowania podatkiem dochodowym3).

Pakiet BEPS jest kompleksowym zestawem 
środków/instrumentów (15 działań) mających 
przeciwdziałać zmniejszaniu podstawy opodat-
kowania i transferowi zysków, obejmującym 
pewne minimalne standardy, wspólne rozwiąza-
nia, wytyczne i najlepsze praktyki w dziedzinie 
opodatkowania, które państwa mogą wdrożyć 
do swoich porządków prawnych. 

1) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization 
for Economic Co-operation and Development) utworzona na mocy Kon-
wencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (wraz z Pro-
tokołami dodatkowymi nr 1 i 2) sporządzonej w Paryżu 14.12.1960 r. 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 76, poz. 490), dalej jako Konwencja OECD.

2) Zob. opracowanie KPMG, BEPS Nowa rzeczywistość podatkowa. 
Termometr BEPS, 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsi-
ghts/ArticlesPublications/Documents/2015/11/BEPS-Nowa-rzeczy-
wistosc-podatkowa-PL.pdf.

3) Zob. OECD, About Base Erosion and Profi t Shifting (BEPS), 
http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm.

Instrumenty te jednak, w świetle prawa międzynaro-
dowego publicznego, nie posiadają mocy wiążącej (jest 
to tzw. soft law)4). Tym niemniej oczekuje się, że założenia 
wyrażone w Planie Działań BEPS będą przyjmowane przez 
kraje uczestniczące w pracach nad jego opracowaniem5). 
Co więcej, w przypadku wielu krajów (w tym Polski), prace 
wdrożeniowe są aktualnie realizowane bądź już zakończone.

2. BEPS – założenia i obszary działań

OECD/G20, przedstawiając Plan Działań BEPS, 
wskazało w nim kluczowe kwestie i problemy prowadzące 
do erozji podstawy opodatkowania, a także zapropono-
wało w raportach rozwiązania, m.in. w formie:
1)  tzw. dobrych praktyk i modelowych zasad do wdro-
żenia na poziomie krajowym,

2) zmian w Modelowej Konwencji OECD,
3)  uzgodnionych na poziomie międzynarodowym wy-

tycznych dotyczących ich wdrożenia (np. zmiany 
do Komentarza do Modelowej Konwencji OECD6) 
i zmiany w Wytycznych w zakresie cen transferowych7)).

4) Konwencja OECD pozwala w art. 5 lit. b wydawać „zalecenia” członkom, 
przy czym nie reguluje bliżej ich charakteru prawnego. Zob. M. Dudzic, Przegląd 
prac OECD związanych z BEPS w kontekście suwerenności państwa, „Kwartalnik 
Prawa Podatkowego” 2014/3, s. 88–89; szerzej o soft law zob. R. Bierzanek, 
J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 113–114.

5) Na obawy części ekspertów co do stosowania instrumentów soft law 
w walce z BEPS zwracają uwagę E. Eberhartinger, M. Petutschnig, Practicing 
Experts‘ Views on BEPS: A Critical Analysis, „WU International Taxation Re-
search Paper Series” 2015/27, s. 1–35, http://ssrn.com/abstract=2683552.

6) OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Full 
Version 2014, Paryż 2015.

7) OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 
and Tax Administrations, Paryż 2010 – dalej jako wytyczne OECD.
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Poniższa tabela prezentuje, w sposób ogólny, poszczególne problemy zidentyfi kowane w ramach Planu Działań 
BEPS wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami.

Działanie Problem Rezultaty (rozwiązanie) Data publikacji 
raportu

1.  Wyzwania gospodarki 
cyfrowej8

Unikaniu opodatkowania sprzyja:
•  mobilność dóbr niematerialnych, 

użytkowników, funkcji biznesowych,
• zależność od danych,
• efekty sieciowe,
• wielostronne modele biznesowe,
•  tendencja do monopolizacji/

oligopolizacji,
• duża zmienność.
Wykształciły się nowe modele bizne-
sowe, w tym e-commerce, platformy 
dystrybucji aplikacji, reklamy online, 
chmury obliczeniowe, sieciowe plat-
formy partycypacyjne, zautomatyzo-
wany handel giełdowy, internetowe 
usługi płatnicze.

Raport identyfikujący zasadnicze 
trudności w  obszarze gospodarki 
cyfrowej dotyczące implementacji 
istniejących zasad podatkowych oraz 
przedstawiający możliwe rozwiązania 
tych trudności przy przyjęciu podejś-
cia kompleksowego, uwzględniające-
go zarówno podatki bezpośrednie, 
jak i pośrednie (VAT). W praktyce, 
zgodnie z  treścią raportu, gospo-
darki cyfrowej nie można traktować 
jako odrębnej części gospodarki wy-
magającej niezależnych od obecnie 
obowiązujących/wdrażanych regula-
cji podatkowych. Jednocześnie, ure-
gulowania zaproponowane w innych 
Działaniach (Działania 3, 7, 8, 9 i 10) 
pozwolą na rozwiązanie problemów, 
jakie powstają w  erze gospodarki 
cyfrowej.

wrzesień 2014 r. 
oraz październik 
2015 r.

2.  Neutralizacja efektów hy-
brydowych struktur wyko-
rzystujących niespójność 
systemów podatkowych9

Wykorzystanie luk na styku różnych 
systemów podatkowych do sztucznego 
obniżania dochodów lub przesunięcia 
zysków do jurysdykcji z niskim opo-
datkowaniem przy niewielkim lub ze-
rowym zaangażowaniu w działalność 
gospodarczą w tych krajach.

Rekomendacje w zakresie stworzenia 
krajowych przepisów neutralizujących 
efekty porozumień hybrydowych (np. 
podwójnego nieopodatkowania, po-
dwójnego odliczenia tego samego 
kosztu, długoterminowego odrocze-
nia płatności podatku) oraz zmian 
w  Modelowej Konwencji OECD. 
Zaproponowane rozwiązania zakła-
dają stworzenie zasad powiązania 
rozliczenia podatkowego płatności 
dotyczącej podmiotu hybrydowego/
umowy hybrydowej w  jednym kraju 
z rozliczeniem tej płatności w drugim 
kraju. 

wrzesień 2014 r. 
oraz październik 
2015 r.

3.  Wzmocnienie zasad opo-
datkowania kontrolowa-
nych podmiotów zagra-
nicznych (CFC)10

Lokalizacja spółek z grupy podmio-
tów powiązanych w  jurysdykcjach 
z  niskim opodatkowaniem w  celu 
przesuwania zysków lub odroczenia 
opodatkowania.

Rekomendacje w  zakresie krajo-
wych przepisów w obszarze zagra-
nicznych spółek kontrolowanych 
(ang. Controlled Foreign Company, 
CFC). Istotą regulacji CFC jest pod-
danie opodatkowaniu w danym pań-
stwie –  jako dochodu przypisanego 
do podmiotu krajowego – dochodu 
z  zysków, jakie osiągnął podmiot 
zależny, spełniający kryteria CFC, 
będący rezydentem podatkowym 
państwa stosującego preferencyjne 
zasady opodatkowania. 

październik 2015 r.

4.  Ograniczenie erozji podsta-
wy opodatkowania poprzez 
odliczanie odsetek i innych 
opłat za usługi fi nansowe11

Wykorzystanie mobilności pieniądza do 
unikania opodatkowania poprzez odli-
czanie odsetek i innych opłat za usługi 
fi nansowe dokonywane na rzecz osób 
trzecich i podmiotów powiązanych.

Rekomendacje w zakresie krajowych 
przepisów podatkowych w obszarze 
tzw. niedostatecznej kapitalizacji oraz 
zmian w wytycznych OECD (w ob-
szarze innych płatności fi nansowych).

październik 2015 r.

8)9)10)11)

8) OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1: 2015 Final Report, Paryż 2015.
9) OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements. Action 2: 2015 Final Report, Paryż 2015.
10) OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3: 2015 Final Report, Paryż 2015.
11) OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments. Action 4: 2015 Final Report, Paryż 2015.
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5.  Efektywne zwalczanie 
szkodliwych praktyk podat-
kowych przy uwzględnieniu 
transparentności i  treści 
ekonomicznej (substance) 
transakcji12

Brak odpowiedniej metodologii defi -
niowania wymogu istotnej aktywności 
dla oceny systemów preferencyjnych 
w kontekście reżimów z  liberalnymi 
przepisami w  sferze własności in-
telektualnej, niska transparentność 
w zakresie korzystania z preferencji 
i brak wymiany informacji o interpre-
tacjach podatkowych czy porozumie-
niach mogących skutkować unikaniem 
opodatkowania.

Raport z przeglądu preferencyjnych 
zasad opodatkowania stosowanych 
przez kraje OECD oraz G20.
Wytyczne w zakresie kryteriów oceny 
treści ekonomicznej transakcji (sub-
stance). Przygotowanie ram współpra-
cy w zakresie obowiązkowej wymiany 
informacji pomiędzy administracjami 
podatkowymi bez wezwania na temat 
wydawanych interpretacji podatko-
wych (tzw. tax rulings) w zakresie pre-
ferencyjnych zasad opodatkowania.
Wytyczne zawierające sformułowanie 
nowego/zmodyfi kowanego wymogu 
działalności o istotnym zakresie w od-
niesieniu do preferencyjnych zasad sto-
sowanych do wartości niematerialnych 
i prawnych (tzw. patent box regimes).

wrzesień 2014 r. 
oraz październik 
2015 r.

6.  Zapobieganie nadużyciom 
w wykorzystaniu udogod-
nień traktatowych13

Pozbawianie państw wpływów po-
datkowych przez podatników zaan-
gażowanych w  tzw. treaty shopping 
i inne strategie unikania opodatkowa-
nia z wykorzystaniem umów o UPO 
czerpiących korzyści traktatowe w sy-
tuacjach, gdy korzyści te nie powinny 
być przyznane.

Rekomendacje w  zakresie zmian 
w Konwencji Modelowej OECD oraz 
stworzenie krajowych zasad polityki 
podatkowej mających zastosowanie 
przy zawieraniu umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. W prak-
tyce, rekomendacje przewidują ogra-
niczenia wykorzystania preferencji 
traktatowych (umowy o  unikaniu 
podwójnego opodatkowania – dalej 
jako umowy o UPO) w nieuprawnio-
nych okolicznościach poprzez wpro-
wadzenie klauzuli ogólnej (tzw. gene-
ral anti-avoidance rules – dalej jako 
GAAR) do Konwencji Modelowej 
OECD, wprowadzenie zasady LOB 
(Limitation-of-benefit) oraz testu 
PPT (Principal-purpose-test) do umów 
o UPO.

wrzesień 2014 r. 
oraz październik 
2015 r.

7.  Zapobieganie sztuczne-
mu unikaniu statusu za-
kładu (ang. Permanent 
Establishment)14

Unikanie przez podatników statusu 
zakładu poprzez korzystanie z umów 
agencyjnych i wykorzystanie wyjątków 
od defi nicji zakładu, np. sztuczna frag-
mentacja działalności.

Rekomendacje w zakresie zasadni-
czych zmian artykułu 5 Modelowej 
Konwencji OECD dotyczących, przy-
kładowo, objęcia zakresem regulacji 
struktury komisantów i  innych dys-
trybutorów o ograniczonym ryzyku, 
którzy dokonują sprzedaży na cudzy 
rachunek czy też zmiany w regula-
cjach dotyczących czynności przygo-
towawczych i pomocniczych.

październik 2015 r.

8.  Zapewnienie, iż ceny trans-
ferowe odpowiadają kre-
owaniu wartości aktywów 
niematerialnych15

Wykorzystanie cen transferowych dla 
transakcji dotyczących wartości nie-
materialnych do niewłaściwej aloka-
cji zysków generowanych przez cenne 
wartości niematerialne w celu unikania 
opodatkowania.

Zmiany wytycznych OECD w zakre-
sie wartości niematerialnych (propo-
nowana zmiana całego rozdziału VI 
wytycznych OECD).

wrzesień 2014 r. 
oraz październik 
2015 r.

9.  Zapewnienie zgodności 
cen transferowych z  kre-
owaniem wartości ryzyka/
kapitału16

Wykorzystanie cen transferowych 
przy umownej alokacji ryzyk i zysków 
niezgodnej z działalnością faktycznie 
wykonywaną.

Zmiany wytycznych OECD. październik 2015 r.

12)13)14)15)16)

12) OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance. Action 5: 2015 Final Report, Paryż 2015.
13) OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefi ts in Inappropriate Circumstances. Action 6: 2015 Final Report, Paryż 2015.
14) OECD, Preventing the Artifi cial Avoidance of Permanent Establishment Status. Action 7: 2015 Final Report, Paryż 2015.
15) OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation. Actions 8-10: 2015 Final Report, Paryż 2015.
16) OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes…
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10.  Zapewnienie zgodności 
cen transferowych z kre-
owaniem wartości innych 
transakcji obarczonych 
wysokim ryzykiem17

Wykorzystanie cen transferowych jako 
możliwości przenoszenia na podmioty 
powiązane kosztów transakcji, które 
– z punktu widzenia podmiotów nie-
powiązanych – nie są racjonalne biz-
nesowo (np. obciążenia z tytułu tzw. 
managament fees czy tzw. head offi ce 
expenses). 

Zmiany wytycznych OECD. październik 2015 r.

11.  Ustanowienie metodologii 
zbierania oraz analizowa-
nia danych dotyczących 
zjawiska zmniejszania 
podstawy opodatkowania 
i transferu zysków18

Braki w  zakresie technik/mecha-
nizmów pozwalających na ziden-
tyfikowanie/powiązanie alokacji 
zysków pomiędzy poszczególnymi 
jurysdykcjami a  faktycznymi dzia-
łaniami powodującymi powsta-
nie wartości dodanej podlegającej 
opodatkowaniu.

Rekomendacje dotyczące danych źró-
dłowych, jakie powinny być zbierane 
i metodologii analizowania tych da-
nych przez administrację skarbową 
oraz OECD.

październik 2015 r.

12.  Wprowadzenie wymogu 
ujawniania przez po-
datników stosowanych 
agresywnych strategii 
podatkowych19

Braki uregulowań krajowych obli-
gujących podatników do ujawnia-
nia stosowanych przez nich (agre-
sywnych) strategii podatkowych. 
W konsekwencji, niemożność ziden-
tyfi kowania przez władze podatkowe 
sytuacji, które potencjalnie mogą 
mieć związek z przenoszeniem zys-
ków pomiędzy jurysdykcjami różnych 
krajów.

Rekomendacje w zakresie stworzenia 
przepisów krajowych w zakresie na-
łożenia obowiązku ujawniania agre-
sywnych strategii planowania podat-
kowego przez podatników.

październik 2015 r.

13.  Powtórne zdefi niowanie 
dokumentacji cen transfe-
rowych20

Informacje, jakie można uzyskać 
z  przeanalizowania dokumentacji 
cen transferowych nie są wystar-
czające w  obszarach związanych 
z uzyskaniem pełnego obrazu funk-
cjonowania grupy podmiotów powią-
zanych, w  tym miejsc prowadzenia 
działalności, rodzaju realizowanych 
transakcji, jak również miejsc fak-
tycznie wykazywanego dochodu 
do opodatkowania. 

Zmiany wytycznych OECD (trój-
stopniowe podejście do dokumentacji 
obejmujące przygotowanie tzw. local 
fi le, master fi le oraz Country-by-Coun-
try Reporting).

wrzesień 2014 r. 
oraz październik 
2015 r.

14.  Usprawnienie mechaniz-
mów rozwiązywania spo-
rów międzynarodowych21

Istniejące braki w  zakresie rozwią-
zań/uregulowań usuwających prze-
szkody, które utrudniają państwom 
rozwiązywanie sporów w  ramach 
Procedury Wzajemnego Porozu-
miewania się (ang. Mutual Agre-
ement Procedure, MAP), włączając 
przypadki braku przepisów arbitra-
żowych w wielu umowach o UPO 
bądź też sytuacje, gdy dostęp do 
MAP i arbitrażu może być znacząco 
ograniczony. 

Zmiany w  Modelowej Konwencji 
OECD w  zakresie procedury wza-
jemnego porozumiewania się. 

październik 2015 r.

15.  Stworzenie wielostronnej 
umowy umożliwiającej 
wprowadzenie Planu 
Działań BEPS oraz mody-
fi kacji istniejących umów 
o UPO22

Zmiany wprowadzone w efekcie Planu 
Działań BEPS będą wymagały – dla 
zapewnienia skuteczności oraz ogra-
niczenia BEPS – sprawnej implemen-
tacji za pośrednictwem wielostron-
nego instrumentu (np. wielostronnej 
umowy).

Raport zawierający analizę między-
narodowego prawa publicznego oraz 
podatkowego w obszarze możliwości 
wdrożenia prac w obszarze BEPS za 
pośrednictwem wielostronnej umowy;
stworzenie wielostronnej umowy 
(grudzień 2016).

wrzesień 2014 r., 
październik 2015 r. 
oraz koniec 2016 r.

17)18)19)20)21)22)

17) OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes…
18) OECD, Measuring and Monitoring BEPS. Action 11: 2015 Final Report, Paryż 2015.
19) OECD, Mandatory Disclosure Rules. Action 12: 2015 Final Report, Paryż 2015.
20) OECD, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. Action 13: 2015 Final Report, Paryż 2015.
21) OECD, Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. Action 14: 2015 Final Report, Paryż 2015.
22) OECD, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. Action 15: 2015 Final Report, Paryż 2015.
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Kluczowym aspektem przedstawionego wyżej 
Planu Działań BEPS jest zapewnienie możliwoś-
ci efektywnego wdrożenia proponowanych roz-
wiązań. W tym zakresie szczególną rolę ma od-
grywać wielostronna umowa międzynarodowa 
proponowana w Działaniu 15. 

Zmieni ona bilateralne umowy o UPO i będzie z nimi 
współistnieć, co ma na celu przyśpieszenie wdrażania 
planowanych rozwiązań23). Opracowywana jest przez 
powołaną ad hoc grupę roboczą dostępną dla wszystkich 
zainteresowanych krajów, której celem jest przygotowanie 
traktatu do podpisu do 31.12.2016 r. Oprócz zastąpienia 
niektórych klauzul w dotychczasowych umowach o UPO 
(np. reguł dotyczących poufności informacji czy alokacji 
kosztów odsetkowych), umowa będzie zawierała samo-
dzielne środki, tj. wielostronną procedurę wzajemnego 
porozumiewania, klauzulę przeciwko podwójnej rezyden-
cji, klauzulę przeciwko hybrydowym strukturom wykorzy-
stującym niespójność systemów podatkowych, klauzulę 
przeciwko trójstronnym sytuacjom z angażowaniem sta-
łego zakładu w krajach trzecich czy klauzulę przeciwko 
nadużyciom w wykorzystaniu udogodnień traktatowych24).

3. Polska odpowiedź na wyzwania określone 
w Planie Działań BEPS

Polska podejmuje lub zamierza podjąć szereg 
działań, które mają na celu implementację roz-
wiązań zawartych w projekcie BEPS. Niektóre 
zmiany wpisujące się w inicjatywę OECD/G20 
zostały zapoczątkowane jeszcze przed opubliko-
waniem raportów i weszły w życie z początkiem 
2014 lub 2015 r. 

Poniżej przedstawiona zostanie krótka charakterys-
tyka wybranych działań podejmowanych przez ustawo-
dawcę polskiego wraz z przypisaniem ich do konkretnych 
działań w ramach Planu Działań BEPS25).

Jedną z pierwszych zmian wprowadzonych przez 
polskiego ustawodawcę, podążających za ideą na-
kreśloną w ramach Planu BEPS, było rozszerzenie 
z dniem 1.01.2014 r.26) zakresu podmiotowego ustawy 

23) Jest to rozwiązanie bez precedensu w międzynarodowym pra-
wie podatkowym, ale pojawiające się w innych gałęziach prawa mię-
dzynarodowego publicznego.

24) OECD, Developing a Multilateral Instrument…, s. 24–25.
25) Y. Brauner dzieli te działania na: ogólne wyzwania, szczegó-

łowe wyzwania, ceny transferowe, kwestie administracyjne i dosto-
sowawcze, wielostronną umowę międzynarodową. Zob. Y. Brauner, 
What the BEPS?, „Florida Tax Review” 2014/16/2, s. 55 i n.

26) Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz 
ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387). Zob. też B. Kuź-
niacki, Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek komandytowych i ko-
mandytowo-akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie opodatkowania: al-
ternatywne rozwiązanie w defi nicji komplementariusza, „Przegląd Podatkowy” 
2013/10, s. 9–21; T. Janicki, Spółka komandytowo-akcyjna jako podatnik podat-
ku dochodowego od osób prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2014/11, s. 12–14.

z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych27) – dalej jako u.p.d.o.p., na spółki komandytowo-
-akcyjne – dalej jako SKA, mające siedzibę lub zarząd 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wiązało się 
to z tendencją uszczelniania systemu podatkowego i prze-
ciwdziałania wykorzystaniu podmiotów hybrydowych, 
zwłaszcza eliminacji wehikułów inwestycyjnych z wyko-
rzystaniem SKA i funduszy kapitałowych28).

27) Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.
28) Zob. M. Jamroży, Optymalizacja podatkowa przez spółkę osobo-

wą, w: M. Jamroży (red.), A. Jamroży, Spółka osobowa prawa handlo-
wego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, Warszawa 
2012, s. 316 i n.; J. Jankowski, Optymalizacja podatkowa z wykorzysta-
niem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, „Doradztwo Podatkowe” 
2014/5, s. 3 i n.
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3.1. Działanie 1: Wyzwania podatkowe elektronicznego handlu

Z dniem 1.01.2015 r.29) nastąpiła zmiana w określaniu 
miejsca świadczenia dla potrzeb ustawy z 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług30) – dalej jako u.p.t.u., dla 
usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicz-
nych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumen-
tów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Euro-
pejskiej. Wprowadzono także fakultatywne rozwiązanie 
upraszczające tzw. mały punkt kompleksowej obsługi 
(tzw. MOSS), z którego krajowa administracja podat-
kowa przekazuje podatek do państwa członkowskiego 
konsumpcji31).

Nie pojawiły się dotąd projekty zmian w zakresie 
defi nicji „zagranicznego zakładu” modyfi kujących listę 
wyjątków (które nie generują powstania zakładu w danym 
państwie), wprowadzenia pojęcia „istotnej obecności” 
(signifi cant economic presence) w danym państwie ani 
objęcia płatności z tytułu sprzedaży cyfrowych towarów 
i usług podatkiem u źródła.

3.2. Działanie 2: Neutralizacja efektów hybrydowych 
struktur wykorzystujących niespójność systemów 
podatkowych

Polski ustawodawca powinien ustanowić przepisy 
tworzące powiązanie pomiędzy opodatkowaniem jednej 
ze stron transakcji w danym państwie a opodatkowaniem 
drugiej strony w innym państwie i pozwalające odmówić 
zwolnienia dywidend dla płatności odliczonych od podat-
ku, a także przepisy poprawiające zasady funkcjonowa-
nia inwestycji zagranicznych typu offshore i zwiększające 
przejrzystość podatkową podmiotów pośredniczących.

Częściowo w tym zakresie zmiany zostały wprowadzo-
ne do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
z dniem 1.01.2015 r. na mocy dodanego art. 20 ust. 1632), 
mocą którego wyłączone zostało prawo do korzystania 
ze zwolnienia od podatku w przypadku otrzymania dy-
widend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udzia-
łu w zyskach osób prawnych, podlegających zaliczeniu 
do kosztów uzyskania przychodów lub odliczeniu w spół-
ce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna).

3.3. Działanie 3: Wzmocnienie zasad opodatkowania 
kontrolowanych podmiotów zagranicznych (CFC)

Tą samą nowelizacją wprowadzono do ustawy 
o podatku od towarów i usług opodatkowanie w Polsce 
dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kon-
trolowane (tzw. regulacje CFC), co oznaczało objęcie 
opodatkowaniem dochodów pasywnych, przesuwanych 

29) Ustawa z 25.07.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171).

30) Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.
31) Art. 28k, 130a–130d u.p.t.u.
32) Ustawa z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku docho-

dowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 ze zm.).

do krajów o preferencyjnych systemach podatkowych, 
jednolitą stawką 19% z uwzględnieniem kilku wyłączeń, 
w tym wyłączenia dla podmiotów z UE – pod warunkiem 
prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej33).

3.4. Działanie 4: Ograniczenie erozji podstawy 
opodatkowania poprzez odliczanie odsetek 
i innych opłat za usługi fi nansowe

Na mocy wskazanej wyżej ustawy nowelizującej, 
istotnym zmianom uległy przepisy o niedostatecznej ka-
pitalizacji realizujące postulat przeciwdziałania erozji 
podstawy opodatkowania poprzez wydatki odsetkowe. 
Polegały one m.in. na zastąpieniu wartości trzykrotności 
kapitału zakładowego „kapitałem własnym” (współczyn-
nik zadłużenia 1:1), wprowadzeniu konieczności uwzględ-
niania również pożyczek od udziałowców pośrednich 
i podmiotów powiązanych pośrednio przez tego samego 
udziałowca i wskazaniu nowego momentu, na który nale-
ży liczyć wskaźnik zadłużenia, tj. ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego dzień zapłaty odsetek34).

3.5. Działanie 5: Efektywne zwalczanie szkodliwych 
praktyk podatkowych przy uwzględnieniu transparentności 
i treści ekonomicznej (substance) transakcji

Szereg działań podejmowanych przez polskiego usta-
wodawcę jest ukierunkowanych na usprawnienie wymiany 
informacji z innymi państwami, co wpisuje się w obszar 
poprawy transparentności. W tym celu zawarto już 14 
umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, 
w tym umów z tzw. rajami podatkowymi, tj. z Wyspą Man, 
Jersey, Guernsey, San Marino, Andorą, Gibraltarem, Beli-
ze, Wspólnotą Dominiki, Grenadą, Wspólnotą Bahamów, 
Liberią, Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi 
oraz Kajmanami35). Jeśli chodzi o przegląd preferencyj-
nych reżimów podatkowych, Minister Finansów wydał 

33) Art. 24a u.p.d.o.p. Zob. też W. Missala, Opodatkowanie zagra-
nicznych spółek kontrolowanych (CFC) – co czeka polskich podatników?, 
„Przegląd Podatkowy” 2014/11, s. 15–20; B. Kuźniacki, Polskie CFC 
rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty 
wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania (1), „Przegląd Podatkowy” 2015/1, s. 37–48; 
B. Kuźniacki, Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa po-
datkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatko-
wania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2), „Przegląd 
Podatkowy” 2015/2, s. 39–50; B. Kuźniacki, Polskie CFC rules w świetle 
międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka 
legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO, 
„Przegląd Podatkowy” 2015/3, s. 44–55.

34) Art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, art. 15c u.p.d.o.p. Zob. S. Krempa, 
P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odse-
tek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda podstawowa (1), 
„Przegląd Podatkowy” 2014/12, s. 18–24; S. Krempa, P. Woźniakie-
wicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosz-
tów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda alternatywna oraz przepisy 
międzyczasowe (2), „Przegląd Podatkowy” 2015/1, s. 21–27.

35) P. Huczko, Zwalczanie unikania opodatkowania w Polsce, 
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/najczestsze-
problemy/727050,Zwalczanie-unikania-opodatkowania-w-Polsce.
html; Ministerstwo Finansów, Wykaz umów o wymianie informacji 
w sprawach podatkowych, http://www.fi nanse.mf.gov.pl/.
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23.04.2015 r. rozporządzenie36) aktu               alizujące listę tzw. ra-
jów podatkowych, zmniejszając ich liczbę z 37 do 31, 
co wiązało się z wytycznymi OECD w tym zakresie i za-
wieraniem ww. umów o wymianie informacji.

Wymóg uwzględniania treści ekonomicznej (sub-
stance over form), choć pojawiał się już od pewnego cza-
su w przepisach podatkowych37), obecnie staje się klu-
czowym elementem nowo wprowadzanych rozwiązań 
uszczelniających system podatkowy, czego przykładem 
jest regulacja CFC w art. 24a u.p.d.o.p. (prowadzenie 
„rzeczywistej działalności gospodarczej”), klauzula an-
tyabuzywna implementowana w art. 22c u.p.d.o.p. (brak 
„rzeczywistego charakteru” czynności) czy proponowana 
w art. 119a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatko-
wa38) – dalej jako o.p., ogólna klauzula przeciwko unikaniu 
opodatkowania („sztuczny sposób działania”). Klauzule 
antyabuzywne wpisują się w kolejne działanie i zostaną 
omówione poniżej.

3.6. Działanie 6: Zapobieganie nadużyciom 
w wykorzystaniu udogodnień traktatowych

Choć istota tego działania polega na modyfi kacji 
umów o UPO poprzez włączenie do nich reguł anty-
abuzywnych (LOB, PPT), to konieczne jest również 
wsparcie odpowiednimi regułami na poziomie krajowym. 
W ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych39), która weszła w życie 1.01.2016 r., 
wprowadzono do ustawy szczególną klauzulę zapobiega-
jącą unikaniu opodatkowania (tzw. specifi c anti-avoidance 
rules, SAAR). Klauzula wyłącza prawo do zwolnienia 
z opodatkowania dywidend w przypadku, gdy ich wypłata 
wynika z zawarcia umowy lub dokonania innej czynności 
prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, któ-
rych głównym lub jednym z głównych celów było uzyska-
nie zwolnienia od podatku dochodowego, a czynności te 
nie mają rzeczywistego charakteru, tzn. nie są dokonywa-
ne z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych40). Wprowa-
dzenie klauzuli SAAR – będące implementacją do krajo-
wego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2015/121 

36) Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.04.2015 r. w spra-
wie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkuren-
cję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 600).

37) Np. w tzw. klauzuli benefi cial owner w art. 21 u.p.d.o.p. („od-
biorca należności”) i zawartych przez Polskę umów o UPO („właści-
ciel odsetek/należności”). Zob. też M. Wilk, Klauzula rzeczywistego be-
nefi cjenta (benefi cial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwen-
cji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., 
„Przegląd Podatkowy” 2015/9, s. 49–54.

38) Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.
39) Ustawa z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1932).

40) Art. 22c u.p.d.o.p. Sposób implementacji klauzuli spotkał się 
jednak z trafną krytyką w doktrynie. Zob. F. Majdowski, Implementacja 
klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli antyabuzywnej do usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek „uszczelnienia” 
dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach, „Przegląd Podatko-
wy” 2016/2, s. 35–42 oraz K. Gil, Komentarz do art. 22c, w: K. Gil, 
A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy 
od osób prawnych. Komentarz, Legalis/el. 2016.

z 27.01.2015 r. zmieniającej dyrektywę 2011/96/UE 
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego 
zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek 
zależnych różnych państw członkowskich41) (tzw. dyrek-
tywy Parent-Subsidiary) – służy zarówno przeciwdzia-
łaniu nadużyciom swobód unijnych, jak i uprawnień 
traktatowych.

Z kolei w dniu 30.12.2015 r. opublikowano rządo-
wy projekt ustawy nowelizującej ordynację podatkową, 
wprowadzający tzw. ogólną klauzulę przeciwko unikaniu 
opodatkowania (GAAR) na poziomie krajowym42). Uni-
kaniem opodatkowania, w rozumieniu powyższego pro-
jektu ustawy, ma być czynność dokonana przede wszyst-
kim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej 
w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy 
podatkowej. Taka czynność nie będzie skutkowała osią-
gnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był 
sztuczny. Na obecnym etapie prac szacuje się, że klauzula 
wprowadzona zostanie do polskiego porządku prawnego 
nie wcześniej niż w 2017 r. Ogólna klauzula – GAAR 
– wpisuje się w całość działań proponowanych w ramach 
prac w obrębie BEPS i może wspierać podobną klauzulę 
w umowach o UPO proponowaną w ramach Działania 6 
(zwłaszcza w przypadku obchodzenia prawa krajowego 
z wykorzystaniem uprawnień traktatowych).

Niezależnie od powyższych działań w zakresie przepi-
sów krajowych zmienianych przez ustawodawcę w ostat-
nich latach, Polska jest zaangażowana w szereg działań 
na arenie międzynarodowej. Przejawia się to w aktywnym 
dążeniu do zawierania protokołów zmieniających umowy 
o UPO lub nowych umów, w szczególności z następują-
cymi modyfi kacjami:
 usunięcie klauzul tax sparing umożliwiających fi kcyjne 

zaliczenie podatku43) czy też
 wprowadzenie opodatkowania dochodów dyrektorów 

wyłącznie w kraju ich rezydencji podatkowej44).

Aktualnie trwają procedury renegocjowania warun-
ków umów m.in. z Holandią i USA, w których można 
spodziewać się analogicznych modyfi kacji45).

41) Dz. Urz. UE L 21 z 28.01.2015 r., s. 1.
42) Projekt ustawy o zmianie ustawy –  Ordynacja podatko-

wa oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/pro-
jekt/12280401/katalog/12330285#12330285. Zob. też M. Stefaniak, 
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – czy jest zagrożeniem dla 
podatników?, „Przegląd Podatkowy” 2014/12, s. 15–17.

43) Np. skreślenie art. 24 ust. 3 umowy o UPO z Cyprem, brak 
klauzuli w art. 21 nowej umowy o UPO z Czechami, zmieniony art. 24 
umowy o UPO z Indiami, zmieniony art. 24 umowy o UPO z Luk-
semburgiem, brak klauzuli w art. 23 nowej umowy o UPO z Male-
zją, skreślenie art. 23 ust. 3 w umowie o UPO z Maltą, brak klauzuli 
w art. 22 nowej umowy o UPO z Singapurem, skreślenie art. 24 ust. 3 
w umowie o UPO ze Słowacją, zmieniony art. 24 ust. 1 umowy o UPO 
ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Zob. Ministerstwo Finan-
sów, Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, http://www.
fi nanse.mf.gov.pl/.

44) Np. w art. 16 umowy o UPO z Cyprem, art. 19 umowy o UPO 
ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, art. 15 umowy o UPO z Bo-
śnią i Hercegowiną. Zob. Ministerstwo Finansów, Wykaz umów o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania, http://www.fi nanse.mf.gov.pl/.

45) P. Huczko, Zwalczanie unikania opodatkowania...
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3.7. Działanie 7: Zapobieganie sztucznemu unikaniu 
statusu zakładu (ang. Permanent Establishment)

Jak już wspomniano, nie pojawiły się dotąd projekty 
zmian w zakresie defi nicji „zagranicznego zakładu”, po-
legające na modyfi kacji listy wyjątków, które nie generują 
powstania zakładu. Jedynie na marginesie można dodać, 
że z dniem 1.01.2016 r. zaczął obowiązywać przepis do-
dany do ordynacji podatkowej ustawą z 10.09.2015 r. 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw46) pozwalający przy kontroli zakładu pod-
miotu zagranicznego doręczyć upoważnienie do kontroli 
osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezen-
tującej zakład47). Oznaczać to może wzmożenie kontroli 
wobec niezarejestrowanych stałych zakładów.

3.8. Działanie 8: Zapewnienie, iż ceny transferowe 
odpowiadają kreowaniu wartości aktywów niematerialnych

Ustawodawca zobowiązuje Ministra Finansów 
w art. 11 ust. 9 u.p.d.o.p., aby przy wydawaniu rozpo-
rządzenia określającego sposób określania dochodów 
w drodze oszacowania i eliminowania podwójnego opo-
datkowania przy korekcie zysków przedsiębiorstw powią-
zanych wziął pod uwagę wytyczne OECD. Oznacza to, 
że z momentem wprowadzenia zmian do wytycznych 
OECD, wynikających z realizacji działań 8, 9 i 10, ko-
nieczna okaże się modyfi kacja treści aktualnego rozpo-
rządzenia48) w zakresie transakcji angażujących dobra 
niematerialne odnośnie do alokacji zysków generowanych 
przez wartości niematerialne.

3.9. Działanie 9: Zapewnienie zgodności cen 
transferowych z kreowaniem wartości ryzyka/kapitału

Powyższe uwagi pozostają aktualne co do prac pod-
jętych w ramach działania 9 z zastrzeżeniem, że modyfi -
kacja rozporządzenia konieczna będzie co do umownej 
alokacji ryzyk i zysków wynikających z tych ryzyk, które 
powinny korespondować z działalnością rzeczywiście pro-
wadzoną, a poziom zwrotu z kapitału zaangażowanego 
przez członka grupy powinien korespondować z pozio-
mem aktywności podjętej przez spółkę angażującą kapitał.

3.10. Działanie 10: Zapewnienie zgodności cen 
transferowych z kreowaniem wartości innych transakcji 
obarczonych wysokim ryzykiem

Podobnie powyższe spostrzeżenia pozostają aktualne 
co do prac podjętych w ramach działania 9, z tą uwagą, iż 
zmiana rozporządzenia będzie dotyczyć alokacji zysków 

46) Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.
47) Art. 284 § 2a o.p.
48) Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 r. w sprawie 

sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze osza-
cowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowa-
nia osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiąza-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1186).

wynikających z transakcji nieracjonalnych biznesowo 
z punktu widzenia konkretnej zaangażowanej spółki, 
przekierowania zysków z najistotniejszych ekonomicznie 
aktywności grupy, korzystania z pewnych typów płatności 
między członkami grupy (np. opłaty za zarządzanie).

3.11. Działanie 11: Ustanowienie metodologii zbierania 
oraz analizowania danych dotyczących zjawiska 
zmniejszania podstawy opodatkowania i transferu 
zysków

W działania dotyczące zbierania i wymiany danych49) 
wpisuje się również wprowadzanie do nowo zawiera-
nych i modyfi kowanych umów o UPO pełnej klauzuli 
wymiany informacji, w tym informacji bankowej50), po-
szerzanie zakresu terytorialnego Konwencji o wzajem-
nej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych 
z 25.01.1988 r. wraz z Protokołem zmieniającym Konwen-
cję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach po-
datkowych z 27.05.2010 r.51), implementacja dyrektywy Rady 
2011/16/UE z 15.02.2011 r. w sprawie współpracy admi-
nistracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej 
dyrektywę 77/799/EWG52), prowadzenie prace nad im-
plementacją dyrektywy Rady 2014/107/UE z 9.12.2014 r. 
zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiąz-
kowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie 
opodatkowania53) i dyrektywy Rady (UE) 2015/2376 
z 8.12.2015 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w za-
kresie obowiązkowej automatycznej wymiany informa-
cji w dziedzinie opodatkowania54), wdrażanie ustawo-
dawstwa FATCA55), wprowadzenie procedury Common 
Reporting Standard (CRS)56).

W tym miejscu warto również wskazać, iż z dniem 
1.07.2016 r. pojawi się w ordynacji podatkowej nowy 
art. 193a, dodany wspomnianą ustawą nowelizującą 
z 10.09.2015 r. Wprowadzony zostanie tzw. Jednolity 
Plik Kontrolny (Standard Audit File), tj. plik o uzgodnionej 
strukturze logicznej, w którym podatnik będzie zobo-
wiązany przekazywać za pomocą środków komunikacji 

49) Zob. F. Majdowski, R. Wielgórski, Nowy ład światowy w zakre-
sie wymiany informacji podatkowych?, „Przegląd Podatkowy” 2014/8, 
s. 32–39.

50) Np. w art. 26 umowy o UPO z Maltą, art. 24 umowy o UPO 
z Czechami, art. 26 umowy o UPO z Islandią, art. 27 umowy o UPO 
z Luksemburgiem, art. 27 umowy o UPO z Cyprem, art. 26 umowy 
o UPO z Malezją, art. 27 umowy o UPO ze Słowacją, art. 27 umowy 
o UPO z Indiami oraz art. 26 umowy o UPO z Republiką Korei. Zob. 
Ministerstwo Finansów, Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatko-
wania, http://www.fi nanse.mf.gov.pl/.

51) Dz. U. z 1998 r. Nr 141, poz. 913 ze zm.
52) Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011 r., s. 1 ze zm.
53) Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014 r., s. 1.
54) Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015 r., s. 1.
55) Ustawa z 9.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków po-
datkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712).

56) Polska zobowiązała się do tego w Deklaracji podpisanej 
29.10.2014 r. w Berlinie. Zob. Multilateral Competent Authority Agre-
ement on Automatic Exchange of Financial Account Information, http://
www.mf.gov.pl/documents/764034/1161631/Poland_Signing_Packa-
ge+rev1.pdf.
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elektronicznej – na żądanie organu podatkowego – księgi 
podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe.

3.12. Działanie 12: Wprowadzenie wymogu ujawniania 
przez podatników stosowanych agresywnych strategii 
podatkowych

Polska nie zdecydowała się dotąd na wprowadzenie 
mechanizmu obowiązkowego ujawniania przez podatni-
ków strategii podatkowych. Niemniej w ogólną tendencję 
wyznaczoną przez Działanie 12 wpisują się poniekąd 
komunikaty publikowane przez Ministerstwo Finansów 
zachęcające podmioty powiązane, stosujące optymali-
zację podatkową, do dobrowolnej korekty deklaracji po-
datkowej za lata ubiegłe w trybie art. 81 o.p. w zamian 
za zmniejszenie odsetek i zapowiadające skoncentrowanie 
kontroli na takich podmiotach w roku 201657).

3.13. Działanie 13: Powtórne zdefi niowanie dokumentacji 
cen transferowych

Zasygnalizować jedynie należy, że już z dniem 
1.01.2015 r. ustawą nowelizującą z 29.08.2014 r. zmienio-
no przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej i szaco-
wania dochodów w zakresie rozliczeń wynikających z za-
warcia spółki osobowej albo zawarcia umowy (handlowej, 
gospodarczej) przez wspólnika spółki osobowej ze spółką 
osobową, przesądzając obowiązek w tym zakresie58).

Na mocy ustawy z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych in-
nych ustaw59) od 1.01.2017 r. wejdą w życie istotne zmiany 
dotyczące obowiązku przygotowywania trójstopniowej 
dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji z podmio-
tami powiązanymi. Pierwszym elementem dokumentacji 
ma być dokument lokalny (tzw. local fi le), zawierający 
informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiąza-
nymi i uzasadniający rynkowość przyjętych warunków60). 
Drugi element to dokument grupowy (tzw. master fi le) 
przygotowywany na poziomie całej grupy kapitałowej61). 
Ostatnia część wprowadzanych zmian nakłada obowiązek 
raportowania określonych informacji (Country-by-Coun-
try Reporting – dalej jako CbCR) dla największych grup/
podatników62). Przedmiotowa zmiana w zakresie rapor-
towania ma moc wiążącą za rok podatkowy rozpoczyna-
jący się od 1.01.2016 r. Oprócz wskazanych elementów 

57) Zob. np. komunikat z 21.10.2015 r., Ceny transferowe – zamierze-
nia Ministerstwa Finansów na rok 2016, oraz komunikat z 5.02.2016 r., 
Ceny transferowe – dotychczasowe działania i zamiary MF, http://www.
mf.gov.pl/ministerstwo-fi nansow/wiadomosci/komunikaty.

58) Zob. J. Sekita, Spółki osobowe a przepisy o cenach transfero-
wych. Stan prawny przed i po 1 stycznia 2015 r., „Przegląd Podatkowy” 
2015/2, s. 27–32.

59) Dz. U. z 2015 r. poz. 1932. Zob. też E. Stamblewska-Urbaniak, 
A. Wcisło, A. Pugawko, Najważniejsze zmiany w przepisach o cenach 
transferowych od 1 stycznia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r., „Przegląd 
Podatkowy” 2016/2, s. 25–34.

60) Art. 9a ust. 2b pkt 1 i pkt 3–5 u.p.d.o.p.
61) Art. 9a ust. 2d u.p.d.o.p.
62) Art. 27 ust. 6 u.p.d.o.p.

dokumentacji podatkowej, podatnicy zobowiązani będą 
do składania urzędom skarbowym oświadczenia o spo-
rządzeniu kompletnej dokumentacji cen transferowych 
do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego 
za dany rok63). Istotne zmiany w zakresie cen transfero-
wych obejmują również podwyższenie progu powiązań 
kapitałowych (z 5% do 25%)64).

Należy dodać w tym miejscu, że 27.01.2016 r. przed-
stawiciele Polski i 30 innych państw podpisali Wielo-
stronne porozumienie w sprawie automatycznej wymiany 
informacji na temat wielonarodowych grup kapitałowych 
zawartych w formularzach dotyczących raportowania we-
dług krajów (CbCR)65), zatem polskie organy podatkowe 
uzyskały dostęp do wrażliwych informacji na temat grup 
kapitałowych składających formularz w którymkolwiek 
z państw-sygnatariuszy.

4. Wnioski

Bez wątpienia zmieniająca się rzeczywistość podatko-
wa, będąca pokłosiem Planu Działań BEPS, jest i będzie 
dużym wyzwaniem dla wielu grup kapitałowych, w tym 
również tych działających w Polce.

Globalny projekt zmian w zakresie prawa podatko-
wego, realizowany pod egidą zarówno OECD, jak rów-
nież krajów będących członkami G20 – przy aktywnym 
wsparciu Komisji Europejskiej prowadzącej równoległe 
działania w obszarze ograniczania unikania opodatko-
wania – znacznie modyfi kuje podwaliny dotychczas obo-
wiązującej rzeczywistości podatkowej. Widać wyraźnie, 
że OECD postawiła sobie za cel zredagowanie od nowa 
zasad międzynarodowego prawa podatkowego ustalo-
nych niemal wiek temu, przy czym wykorzystanie do tego 
instrumentów soft law – i to na tak dużą skalę – może być 
uważane za podejście nowatorskie. Niezwykle mocną 
stroną samego Planu Działań BEPS jest solidarne zaan-
gażowanie w prace nad nim praktycznie wszystkich stron 
zainteresowanych jego rezultatem (krajów OECD, G20, 
krajów rozwijających się, krajów niezrzeszonych w ww. 
strukturach, organizacji społecznych, przedstawicieli biz-
nesu, związków zawodowych). W praktyce może to dawać 
uzasadnione nadzieje, że sytuacje unikania opodatko-
wania bądź jego sztucznego obniżania – a tym samym 
uszczuplania dostępnych poszczególnym krajom środków 
z wpływów podatkowych – zostaną znacznie ograniczone.

Z punktu widzenia Polski, jak wynika z przeprowadzo-
nej analizy w ramach przedmiotowego artykułu, propono-
wane zmiany i modelowe uregulowania w Planie Działań 
BEPS są wprowadzane na bieżąco do ustawodawstwa 

63) Art. 9a ust. 7 u.p.d.o.p.
64) Art. 11 ust. 5a u.p.d.o.p.
65) Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of 

Country-By-Country Reports, http://www.oecd.org/tax/exchange-of-
-tax-information/cbc-mcaa.pdf; OECD, A boost to transparency in 
international tax matters: 31 countries sign tax co-operation agreement 
to enable automatic sharing of country by country information, http://
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/a-
boost-to-transparency-in-international-tax-matters-31-countries-
sign-tax-co-operation-agreement.htm.
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polskiego. Co więcej, część regulacji została wprowadzo-
na zanim, formalnie, pojawiły się rekomendacje zawarte 
w Planie Działań BEPS (przykładowo regulacje w za-
kresie CFC, niedostatecznej kapitalizacji czy też nowe 
zasady dotyczące dywidend, mające na celu wyłączenie 
prawa do zwolnienia w sytuacji, w której płatności pod-
legałyby odliczeniu w spółce wypłacającej). Tym niemniej 
podatnicy powinni zdawać sobie sprawę, iż 

w rezultacie implementacji narzędzi określonych 
w ramach Planu Działań BEPS, polskie organy po-
datkowe dysponują coraz większym zasobem środ-
ków umożliwiających wnikliwe badanie kwestii 
związanych z opodatkowaniem międzynarodowych 
transakcji i oczekują od przedsiębiorstw wielonaro-
dowych przejrzystości działania, co z drugiej strony 
rodzi obawy o ujawnianie poufnych informacji. 

W świetle implementowanych do polskiego porządku 
prawnego rozwiązań, znajdujących swoje źródło w Planie 
Działań BEPS, podatnicy powinni być gotowi na przeanali-
zowanie istniejących struktur kapitałowych i organizacyjnych 
pod kątem zidentyfi kowanych w ramach BEPS mechanizmów 
prowadzących do pomniejszania bazy podatkowej oraz do-
stosowania się do zmian w zakresie dokumentacji cen trans-
ferowych, zwłaszcza opracowania analiz porównawczych 
oraz strategii uzyskiwania koniecznych informacji od spółek 
dominujących i zasad odpowiedzialności w tym zakresie.
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