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1. Wstęp
W obecnych realiach ekonomicznych, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą szukają
alternatywnych, wobec zakupów, możliwości zapewnienia sobie korzystania z określonych rzeczy. Środków jest wiele– podmioty prawne mogą zawierać
liczne nazwane (i nie tylko) umowy cywilnoprawne,
takie jak np. umowy najmu, dzierżawy czy leasingu.
Te umowy, z pozoru do siebie podobne, wywołują
często wśród podatników wiele problemów praktycznych, związanych z ich cywilnoprawnym klasyﬁkowaniem oraz w konsekwencji z ich traktowaniem na
potrzeby podatkowe.
W niniejszym opracowaniu pragnę przedstawić wybrane aspekty prawno-podatkowe umów najmu, dzierżawy oraz leasingu, podkreślając ich podobieństwa oraz różnice, ze szczególnym naciskiem na
podatkowe konsekwencje ich zawierania.
2. Umowy najmu, dzierżawy oraz leasingu na gruncie Kodeksu Cywilnego
Najogólniej przyjmując, wszystkie wyżej wymienione umowy mają podobny cel– są instrumentem prawnym zmierzającym do umożliwienia podmiotowi prawnemu korzystania z rzeczy cudzych.
Jednakże, wbrew temu co mogłoby się początkowo
wydawać, istnieje bardzo dużo rozbieżności pomiędzy tymi umowami, co postaram się przedstawić poniżej.
a.

Umowa najmu oraz dzierżawy

Rozpoczynając od podobieństw pomiędzy

powyższymi umowami, należy podkreślić, że zarówno umowa najmu jak i dzierżawy należy do instytucji prawa zobowiązaniowego i zostały uregulowane
w Tytule XVII Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 230, poz. 1370 (dalej:
„Kodeks Cywilny”). Zgodnie z art. 659§1 „przez
umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać
najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub
nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”. Z kolei, art. 693§1
deﬁniuję umowę dzierżawy, zgodnie z którym przez
tę umowę „wydzierżawiający zobowiązuje się oddać
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków
przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca
zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz”.
Obie powyższe umowy są umowami konsensualnymi, wzajemnymi oraz odpłatnymi (w przeciwieństwie np. od umowy użyczenia). Odpowiednikiem świadczenia wynajmującego przybierającego
postać oddania rzeczy do używania, jest zapłata czynszu przez najemcę1. Ponadto, zgodnie z art. 691 Kodeksu Cywilnego, do umowy dzierżawy należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące najmu. Zatem,
należy zauważyć, że układ stosunku dzierżawy w dużej części pokrywa się właśnie z stosunkiem najmu.
Z racji tego, że gospodarcze oraz społeczne
funkcje powyższych stosunków prawnych są z goła
odmienne, podstawową różnicą pomiędzy najmem
a dzierżawą, wynikającą już z samej deﬁnicji tych
umów jest możliwość pobierania pożytków z przedmiotu dzierżawy. W praktyce, w przeważającej części zawieranych umów dzierżawy ich przedmiotem są
nieruchomości (lub ich części), albo prawa majątkowe, które dają pożytki. Z tego też względu, instytucja
dzierżawy zbliża się do stosunków własnościowych2.
Ponadto, przedmiotem najmu mogą być tylko rze1

Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K.,
Sychowicz J., Wiśniewski T., Żuławska C.: Komentarz do Kodeksu
Cywilnego, Księga Trzecia, Zobowiązania Tom II, Warszawa 1997r.,
str. 169 i 201.
2
Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K.,
Sychowicz J., Wiśniewski T., Żuławska C.: Komentarz do Kodeksu
Cywilnego, Księga Trzecia, Zobowiązania Tom II, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1997r., str. 200, 201.
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czy (art. 659§1 Kodeksu Cywilnego), a przedmiotem dzierżawy mogą być zarówno rzeczy (art. 693§1
Kodeksu Cywilnego), jak i prawa (art. 709 Kodeksu
Cywilnego)3.
b.
Umowa leasingu – hybryda umowy
najmu oraz dzierżawy?
Umowa leasingu jest tworem stosunkowo młodym, wprowadzonym do polskiego systemu prawnego z dniem 9 grudnia 2000r., dzięki noweli Kodeksu
Cywilnego z dnia 26 lipca 2000r. (Dz.U. Nr 74, poz.
857). I tak, według art. 709¹ „umowa leasingu jest
umową, w której jedna strona zwana ﬁnansujący, zawierając umowę w zakresie swego przedsiębiorstwa,
zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy
na określonych warunkach oraz oddać tę rzecz drugiej stronie do używania albo do używania i pobierania pożytków, przez czas oznaczony, druga zaś strona
zwana korzystającym, zobowiązuje się płacić ﬁnansującemu wynagrodzenie pieniężne w uzgodnionych
ratach, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu
z tytułu nabycia rzeczy przez ﬁnansującego”.

pleksową regulację umowy najmu, dzierżawy oraz
leasingu, ustawy podatkowe wprowadzają częstokroć
swoje oddzielne, autonomiczne deﬁnicje, powodując,
iż podczas zawierania jednej z powyższych umów,
nie sposób obejść się bez szczegółowej analizy jej
skutków podatkowych. Pojęcia przejęte z prawa cywilnego, mogą mieć zatem w prawie podatkowym
zastosowanie wyłącznie z woli ustawodawcy podatkowego. Oznacza to w praktyce, że pojęcia te
nie będą obowiązywały samoistnie (samodzielnie)
z mocy Kodeksu Cywilnego5.
Poniżej zostaną przedstawione wybrane
problemy praktyczne na gruncie ustaw podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy
z dnia 19 lutego 1992r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397
z późn. zm.), dalej („uPDOP”).
3.1.

Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych

Zgodnie z art. 17a ust. 1 pkt. uPDOP,
umowa leasingu jest zdeﬁniowana jako: „umowa nazwana w kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „ﬁnansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo
używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe
lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty
oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów”.

Jak można zauważyć z treści samego przepisu, leasing, podobnie jak dzierżawa oraz najem, należy do umów odpłatnych. W zależności od brzmienia
umowy, leasing może zbliżać się swoją formą do najmu (korzystający może wyłącznie używać przedmiot
leasingu), albo do dzierżawy (może on zarówno korzystać z przedmiotu leasingu, jak i pobierać z niego
pożytki). Ponadto, z racji tego, że w umowie leasingu
należy określić wysokość wynagrodzenia ﬁnansująDeﬁnicja ta jest bardzo rozległa i znacząco
cego (czynszu), które jest płatne w ratach oraz nie
wykracza poza granice umowy leasingu, który jest
powinno być niższe aniżeli wartość rzeczy oddanej
zdeﬁniowany w ww. art. 709¹ Kodeksu Cywilnego.
do używania, umowa ta może zbliżać się do umowy
Dlatego też, istotne jest, że o umowie leasingu na
sprzedaży na raty (art. 583 Kodeksu Cywilnego)4.
gruncie uPDOP możemy mówić jedynie w przypadOdnosząc się natomiast do różnic, ﬁnansujący ku, gdy spełnia ona wymogi z art. 17a pkt. 1 (deﬁnicja
w przypadku umowy leasingu, zgodnie z brzmieniem leasingu), 17b (leasing ﬁnansowy), 17f (leasing opeww. artykułu, musi działać w zakresie przedmiotu racyjny) lub 17i (leasing gruntów oraz użytkowania
działalności swojego przedsiębiorstwa. Oznacza to, wieczystego gruntów) uPDOP6. Zgodnie natomiast
że w przeciwieństwie do umowy najmu czy dzierża- z art. 17l uPDOP, z powodu stosunkowo szerokiej
wy, ﬁnansującym mogą być tylko podmioty prowa- deﬁnicji leasingu zawartej w art. 17a pkt1 uPDOP,
dzące działalność gospodarczą.
zakres przedmiotowy przepisów dotyczących tej
właśnie umowy obejmuje także umowy najmu oraz
3. Prawnopodatkoweaspektyumowynajmu,dzierdzierżawy (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
żawy oraz leasingu na gruncie ustaw podatkoo ile spełniają one łącznie warunki z ww. artykułów7.
wych
Oznacza to, że bez względu na to, jak umowa została
Chociaż Kodeks Cywilny wprowadza kom3

Pietrzykowski K., Kodeks Cywilny, Komentarz do artykułów 4501088, Warszawa 2009r., str. 419.
4
O problematyce tej wypowiada się m.in. Naczelny Sąd Najwyższy
w wyroku z dn. 15.05.2009r., sygn. II FSK 109/08.

2

5
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa
2010r., str. 225.
6
Żarska A., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych –
komentarz, Warszawa 2005, str. 509.
7
Tamże.
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nazwana na gruncie cywilistycznym, uPDOP wprowadza swoją autonomiczną deﬁnicję umowy leasingu, dzięki której podatnicy będą mogli określić podatkowe skutki jej zawarcia.
Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że na
gruncie uPDOP istnieją dwa główne (najczęściej
występujące) rodzaje leasingu- operacyjny oraz ﬁnansowy (Rozdział IV a uPDOP). Nie wchodząc
w szczegóły dotyczące wymogów, które muszą spełniać poszczególne umowy (określone w art. 17b oraz
17f uPDOP), najistotniejszą z ekonomicznego punktu
widzenia cechą leasingu ﬁnansowego jest to, że ewidencyjnie przez cały okres trwania umowy leasingu,
przedmiot umowy traktowany jest jako własność leasingobiorcy (w sensie bilansowym) i to on dokonuje
amortyzacji środka trwałego. Natomiast, w przypadku leasingu operacyjnego, środek trwały w trakcie
trwania umowy stanowi w sensie rachunkowym własność ﬁnansującego i w konsekwencji to on dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych zaliczając je
w swoje koszty uzyskania przychodów.
Natomiast, do umów, które zgodnie z uPDOP
nie mogą zostać zaklasyﬁkowane jako umowa leasingu, należy stosować ogólne zasady opodatkowania
podatkiem dochodowym8 (wydatki związane z uzyskanymi przychodami z najmu oraz dzierżawy, mogą
być traktowane jako koszty uzyskania przychodów
na podstawie art. 15 uPDOP9).

bardzo kontrowersyjna, gdyż w wielu interpretacjach
indywidualnych, organy podatkowe wypowiadały się
w odmienny sposób12). Natomiast, zgodnie z art. 16
ust. 1 pkt 51 uPDOP „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, (…) , z tytułu kosztów
używania, dla potrzeb działalności gospodarczej,
samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej
kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów
faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika
oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej
w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić
ewidencję przebiegu pojazdu”. W związku z tym,
podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania
przychodów udokumentowane wydatki ponoszone w
związku z używaniem samochodów wynajmowanych
(w tym opłaty parkingowe, opłaty za autostrady, opłaty
paliwowe, ubezpieczenie, części zamienne13), jednak
do wysokości nie wyższej niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu
pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach
wydanych przez właściwego ministra14. W ww. ewidencji (tzw. „kilometrówka”) powinny znajdować się
m.in. takie dane jak: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd, numer rejestracyjny pojazdu, datę i cel wyjazdu, opis trasy itd. W razie braku
takiej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów (art.
16 ust. 5 uPDOP)15. Zatem, w celu uniknięcia potrzeby sporządzania ww. skomplikowanej dokumentacji,
podatnicy wolą sięgać po inne sposoby korzystania
z cudzej rzeczy aniżeli umowa najmu, czy dzierżawy
samochodu i wolą zawierać umowy leasingu. Jednakże należy pamiętać przy konstruowaniu takich umów,
że (jak już wyżej podkreślono) nie każda umowa,
która odpowiada deﬁnicji leasingu na gruncie Kodeksu Cywilnego, będzie mogła być tak traktowana na
gruncie uPDOP.

W związku z powyższym, w praktyce może
się zdarzyć, że z powodu błędu popełnionego podczas sporządzania umowy (np. przy określaniu długości okresu, na który ma zostać zawarta umowa, czy
też zawarcie umowy na czas nieoznaczony) strony
nie będą uprawnione do skorzystania z bardziej korzystnych warunków opodatkowania przewidzianych
ustawą np. brak obowiązku sporządzania rejestru
przebiegu pojazdu, którego sporządzenie jest obligatoryjne w przypadku zawarcia umowy najmu czy
dzierżawy samochodu10. W takim przypadku (gdy podatnik wynajmuje, a nie leasinguje samochód), opłaKolejną kwestią, która w ostatnich latach była
ty wynikające z umowy (czynsz) będzie mógł co do
wysoce kontrowersyjna, jest kwestia opłaty inicjalnej
zasady traktować jako koszt uzyskania przychodów
na podstawie art. 15 uPDOP11 (kwestia była jednak Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 17.10.2012r.,sygn.
8

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 12.02.2009r.,
Zn. IBPBI/1/415-921/08/AB.
9
Kubacki R., Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych,
Wrocław 2012r., str. 982.
10
Marciniak J., Podatek dochodowy od osób prawnych – Komentarz,
Warszawa 2004r., str. 694, 695.
11
Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w
Warszawie, dn. 24.10.2012r., sygn. IPPB3/423-63/09-5/12/S/KK, oraz

II FSK 467/11.
12
Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu, dn. 21.04.2011r., sygn. ILPB3/423-232/07/11-S/ŁM.
13
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 18.03.1997r.,
sygn. I SA/Po 1531/96.
14
Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu, dn. 15.10.2010r., sygn. ILPB4/423-110/10-4/ŁM.
15
Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy, dn. 23.11.2012r., sygn. ITPB3/423-520/12/MK.
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(czynszu zerowego, opłaty manipulacyjnej) ponoszonej podczas zawierania umowy leasingu. Przez
bardzo długi okres czasu bowiem, organy podatkowe
stały na stanowisku, że opłata taka winna być traktowana jako koszt uzyskania przychodów rozliczany w czasie (proporcjonalnie) a nie jednorazowo16.
Na szczęście (dla podatników), na ten temat wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który
stwierdził, że koszt ten jest kosztem innym aniżeli
bezpośrednio związanym z przychodami i który nie
dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy.
W konsekwencji, na podstawie art. 15 ust. 4d uPDOP,
wydatek na opłatę inicjalną należy potraktować jako
jednorazowy koszt uzyskania przychodów, w dacie
jego poniesienia17.
Na samym końcu warto zwrócić uwagę na
jeszcze jedną kwestię. Ustawa z dnia 19 września
1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.
1223 z późn. zm.), dalej jako („uoR”), wyznaczająca
zasady związane z ewidencją zdarzeń gospodarczych,
określa odrębne od podatkowych, wymogi dotyczące klasyﬁkacji poszczególnych umów leasingowych.
Zgodnie bowiem z uoR, dla klasyﬁkacji leasingu
kluczowe jest kryterium ekonomiczne przekazania
korzyści oraz ryzyka. Klasyﬁkacja umowy nie zależy bowiem od samej umowy (jej tytułu czy też cywilistycznego znaczenia) lecz od treści ekonomicznej
transakcji (zgodnie z przyjętą w art. 4 ust. 2 uoR wyższości treści ekonomicznej nad formą)18. Ponadto,
z racji tego, że na gruncie art. 3 ust. 4 uoR deﬁnicja
leasingu ﬁnansowego jest bardzo szeroka (szersza
aniżeli na gruncie uPDOP oraz Kodeksu Cywilnego),
większość umów będzie mogła być klasyﬁkowana
jako leasing ﬁnansowy, bez względu na ich podatkowe traktowanie. Rodzi to bardzo duże problemy praktyczne podczas próby przejścia od księgowych zasad
ewidencji kosztów z leasingiem (z wyniku ﬁnansowego brutto) do zasad określonych przepisami podatkowymi (w celu określenia wysokości zobowiązania
podatkowego). Wyjątkiem są jedynie przedsiębiorcy,
których sprawozdanie ﬁnansowe podlega obowiązkowi badania – oni bowiem mogą stosować na potrzeby
bilansowe, deﬁnicje z uPDOP (art. 3 ust. 6 uoR).
3.2.
16

Ustawa o podatku od towarów i usług

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie, dn. 19.08.2010r., sygn. IPPB3/423-314/10-4/GJ.
17
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 15.09.2011r.,
sygn. II FSK 451/10.
18
Olechowicz I., Rachunkowość Podatkowa, Warszawa 2005r., str.
375.
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Czynności wykonywane przez ﬁnansującego
na rzecz korzystającego podlegają także opodatkowaniu podatkiem VAT. Na gruncie Ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr
177, poz. 1342 z późn. zm.), dalej jako („uVAT”), klasyﬁkacja umowy leasingu jest kwestią problematyczną, ponieważ w zależności od brzmienia konkretnych
warunków poszczególnych umów, może zostać ona
zaklasyﬁkowana jako dostawa towarów albo świadczenie usług. Za dostawę towarów bowiem uznaje się
wydanie towarów, na podstawie umowy leasingu (zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży w warunkach odroczonej płatności), jeżeli umowa ta przewiduje, że prawo własności zostanie przeniesione na
korzystającego w następstwie normalnych zdarzeń
przewidzianych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej
raty (art. 7 ust.1 pkt 2 uVAT). A contrario, w umowach
leasingu w których nie przewidziano nabycia przez
korzystającego przedmiotu leasingu po zakończeniu
umowy, umowa leasingu powinna być traktowana
jako świadczenie usług. Rozróżnienie to ma kapitalne znaczenie dla podatników, ponieważ w przypadku
umowy leasingu będącej dostawą towarów, obowiązek podatkowy po stronie ﬁnansującego powstanie z
chwilą wydania towarów (jeżeli dostawa winna być
potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż
7 dni licząc od dnia wydania towaru). Natomiast w
przypadku świadczenia usług, obowiązek podatkowy
powstanie w momencie otrzymania całości lub części
zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności
określonego w umowie lub na fakturze.
Ponadto, zagadnieniem które od dawna budziło bardzo duże kontrowersje, było traktowanie dla
celów VAT usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu
oraz usługi leasingu. Przez bardzo długi okres czasu
bowiem, polskie sądy oraz organy podatkowe stały
na bardzo restrykcyjnym stanowisku, przyjmując,
że usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu należy
opodatkować 23% stawką VAT, odpowiednią dla samej usługi leasingu. W tej kwestii wypowiedział się
ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(dalej: „TS UE”)19. W wydanym orzeczeniu TS UE
odpowiedział na pytanie prejudycjalne czy usługa leasingu i usługa ubezpieczająca leasing powinny być
traktowane jako dwie odrębne usługi, czy też jako
jedna kompleksowa usługa (usługa złożona). TS UE
w swoim wyroku stwierdził, iż takie usługi powin19

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dn.
13.01.2013r., sygn. C-224/11.
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ny być traktowane oddzielnie, jednakże każdorazowa
15.09.2011r., sygn. II FSK 451/10;
taka ich klasyﬁkacja musi być poprzedzona dokład- 4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn.
ną analizą okoliczności faktycznych, mogących mieć
17.10.2012r.,sygn. II FSK 467/11
wpływ na klasyﬁkację podatkową.
5. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej4. Podsumowanie
skiej z dn. 13.01.2013r., sygn. C 224/11.
Prawno podatkowe aspekty umów najmu,
dzierżawy oraz leasingu mogą nastręczać podatnikom wiele trudności. Pomimo tego, iż podobny (lecz
nie jednakowy) jest sam cel ich zawierania, to z goła
odmienne powinno być ich traktowanie. Zatem, podczas sporządzania, a następnie zawierania powyższych umów, należy mieć na uwadze nie tylko konsekwencje prawne, ale i podatkowe z nich wynikające.
Rozwiązania tego problemu zdecydowanie nie ułatwia fakt, iż ustawy podatkowe wprowadzają nowe
(inne niż w Kodeksie Cywilnym) ich deﬁnicje. W
związku z powyższym należy przeprowadzać szczegółowe analizy poszczególnych umów i dokonywać
właściwych ich klasyﬁkacji z punktu widzenia ustaw
podatkowych. W przypadku bowiem, gdy podatnik
zawrze umowę, która nazywać się będzie np. „Umowa leasingu”, lecz nie będzie ona spełniać odpowiednich wymogów zawartych w uPDOP oraz w uVAT, to
naraża się na uiszczenie podatku w nieprawidłowej
(zaniżonej) wysokości, a co za tym idzie na sankcje
karne skarbowe które mogą zostać na niego nałożone.
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sytetu Jagiellońskiego, słuchaczka podyplomowych
studiów „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej. Zawodowo od dwóch lat związana z prawem
podatkowym. Wśród jej głównych zainteresowań
znajdują się międzynarodowe planowanie podatkowe
oraz prawno-podatkowe aspekty przekształceń spółek.
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Egzekucja administracyjna i sądowa
z instrumentów ﬁnansowych
Artykuł jest próbą przedstawienia podstawowych elementów egzekucji administracyjnej
i sądowej z instrumentów ﬁnansowych- siatki pojęciowej i przebiegu postępowania z zasygnalizowaniem zasad egzekucji oraz możliwych przeszkód w jej przeprowadzeniu.

Iwona Krzemińska, Maciej Dobrzelak
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Egzekucja administracyjna z praw z instrumentów ﬁnansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków
pieniężnych (Iwona Krzemińska)
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Regulacje
prawne
egzekucji
sądowej
z instrumentów finansowych zapisanych
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innym rachunku
Przebieg egzekucji sądowej z instrumentów
finansowych zapisanych na rachunku papierów
wartościowych
Regulacje prawne i przebieg egzekucji sądowej
związanej z posiadaniem dokumentu
Wnioski

kach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków
pieniężnych (Iwona Krzemińska)
Instrumenty ﬁnansowe przedstawiają często
dużą wartość rynkową, a zatem mogą stanowić atrakcyjny dla wierzycieli przedmiot egzekucji, w tym dla
wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, którym z reguły jest organ administracji.
Przedmiotem pierwszej części niniejszego artykułu
jest właśnie egzekucja administracyjna z instrumentów ﬁnansowych uregulowana w art. 93-94d ustawy
z 17.06.1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1 (dalej u.p.e.a.). Warto zaznaczyć, że instrumenty ﬁnansowe mogą być również przedmiotem
egzekucji sądowej, którą regulują przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego. Ten rodzaj egzekucji rządzi się odmiennymi zasadami2 i został przedstawiony
w drugiej części artykułu.
1.1.

Podstawa prawa do egzekucji administracyjnej z instrumentów ﬁnansowych

Egzekucja z praw z instrumentów ﬁnansowych jest uregulowana w dziale II, rozdziale 5, oddziale 2 u.p.e.a. Dla postępowania egzekucyjnego
istotne znaczenie ma podział papierów wartościowych na istniejące w formie dokumentu (zmaterializowane- art. 95 u.p.e.a.) oraz na papiery wartościowe
zdematerializowane występujące w obrocie zorganizowanym (art. 93 u.p.e.a.) bądź niebędące przedmiotem obrotu zorganizowanego (art. 94 u.p.e.a.). Należy
zaznaczyć, że rynek zorganizowany obejmuje obroty
na rynku regulowanym (rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy) oraz w alternatywnym systemie obrotu
(np. NewConnect).

Stan prawny na 30 stycznia 2013r.
1

1. Egzekucja administracyjna z praw z instrumentów ﬁnansowych zapisanych na rachun

Ustawa z 17.6.1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.
2
Szerzej: M.Rośniak-Marczuk, Egzekucja sądowa z instrumentów
ﬁnansowych, Warszawa, 2011.
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1.2.

Deﬁnicja najważniejszych pojęć związa- w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumennych z egzekucją z instrumentów ﬁnanso- ty rynku pieniężnego, ﬁnansowe kontrakty terminowych
we oraz inne równoważne instrumenty ﬁnansowe
rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące
Przed przejściem do omówienia przebiegu egstóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stozekucji, należy rozważyć zakres pojęć: instrumenty
py procentowe, swapy walutowe, opcje kupna lub
ﬁnansowe, rachunek papierów wartościowych, inny
sprzedaży instrumentów ﬁnansowych, opcje na storachunek oraz rachunek pieniężny.
py procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje,
Pojęciu instrument ﬁnansowy należy nada- oraz inne równoważne instrumenty ﬁnansowe rozwać znaczenie przyjęte w ustawie z 29.07.2005r. liczane pieniężnie, prawa majątkowe, których cena
o obrocie instrumentami ﬁnansowymi3 (dalej u.o.i.f.). zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych
Wprawdzie pojęcie to występuje również w innych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii,
aktach prawnych, np. w ustawie z 29.9.1994 o rachun- mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji
kowości, lecz regulacje te nie maja charakteru mate- zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe),
rialnoprawnego. Ponadto, art. 93- 94c u.p.e.a. zostały a także inne instrumenty jeżeli zostały dopuszczone
zmienione przez u.o.i.f. ze względu na konieczność do obrotu na rynku regulowanym na terytorium pańdostosowania do nowych regulacji, zwłaszcza w za- stwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania
kresie siatki pojęciowej4 (związane to było z imple- się o takie dopuszczenie.6
mentacją dyrektywy MiFID). Wracając do znaczeZ kolei, rachunkami papierów wartościowych
nia instrumentu ﬁnansowego, określa je art. 2 ust. 1
są rachunki, na których zapisywane są zdematerialiu.o.i.f., który klasyﬁkuje instrumenty ﬁnansowe jako:
zowane papiery wartościowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1
pkt 1 u.o.i.f. rachunki takie mogą prowadzić domy
1) papiery wartościowe;
maklerskie, banki prowadzące działalność makler2) instrumenty ﬁnansowe niebędące papierami war- ską, zagraniczne ﬁrmy inwestycyjne i zagraniczne
tościowymi.
osoby prawne prowadzące działalność maklerską na
Papierami wartościowymi, zgodnie z art. 2 terytorium RP w formie oddziału oraz banki powierust. 1 pkt 1 u.o.i.f. są: akcje, prawa poboru, prawa nicze, KDPW i NBP. Uprawnionymi do prowadzenia
do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozyto- rachunków papierów wartościowych są takze inne
we, obligacje, listy zastawne, certyﬁkaty inwesty- podmioty będące uczestnikami KDPW lub systemu
cyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym rejestracji papierów wartościowych prowadzoneinkorporujące prawa majątkowe odpowiadające pra- go przez NBP, pośredniczące w zbywaniu papierów
wom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
wyemitowane na podstawie właściwych przepisów lub NBP (art. 4 ust. 1 pkt 2 u.o.i.f.).
prawa polskiego lub obcego. Są nimi również inne
Należy zauważyć, że za rachunki papierów
zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wy- wartościowych uważa się także rachunki, na których
niku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia są zapisywane niebędące papierami wartościowymi
lub objęcia papierów wartościowych wymienionych maklerskie instrumenty ﬁnansowe dopuszczone do
wyżej lub wykonywane poprzez dokonanie rozlicze- obrotu zorganizowanego. Ponadto, istotnym jest, że
nie pieniężnego (tzw. prawa pochodne). Zatem jest to wśród podmiotów uprawnionych do prowadzenia rawęższa deﬁnicja od tej przyjętej w art. 921(6) kodek- chunków papierów wartościowych znajdują się podsu cywilnego.5
mioty, które nie prowadzą działalności maklerskiej,
Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.i.f tj. KDPW, NBP, banki powiernicze. Z kolei podmiodo pozostałych instrumentów, niebędących papiera- tem uprawnionym do prowadzenia rejestru uczestnimi wartościowymi zalicza się: tytuły uczestnictwa ka, na którym są zapisywane jednostki uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego, jest fundusz inwestycyjny
3
Ustawa z 29.07.2005r. o obrocie instrumentami ﬁnansowymi, Dz. U. lub agent transferowy, który też nie prowadzi działalz 2010 r. nr 211, poz. 1384 ze zm.
ności maklerskiej.7
4
M.Faryna, Komentarz do art.93 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, LexPolonica, s.1.
5
P. Przybysz, Komentarz do art.93 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, Lex, s.3.
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A. Skoczylas, w: Postępowanie egzekucyjne w administracji:
komentarz, R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Warszawa 2008, s.404.
7
Pismo Ministerstwa Finansów - Zastępcy Dyrektora Departamentu
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Z rachunkiem papierów wartościowych jest
związany rachunek pieniężny, który służy do obsługi rachunku papierów wartościowych, w zakresie
świadczeń pieniężnych spełnianych przez emitentów
czy wystawców instrumentów ﬁnansowych względem ich posiadacza, a także środków pieniężnych
przysługujących posiadaczowi rachunku papierów
wartościowych bądź innego rachunku ewidencyjnego, np. z tytułu sprzedaży instrumentów ﬁnansowych,
wypłaty dywidendy. Rachunek ten stanowi integralną
całość konstrukcyjną z rachunkiem papierów wartościowych lub innym rachunkiem ekwiwalentnym.
Jednak należy mieć na uwadze możliwość prowadzenia rachunku, na którym zapisane są instrumenty
ﬁnansowe oraz rachunku z nim powiązanego, na którym gromadzone są pieniądze dłużnika, przez odrębne podmioty.8

niesprzedania papierów wartościowych na warunkach określonych przez zobowiązanego organ egzekucyjny wystawia zlecenia sprzedaży na ustalonych
przez siebie warunkach, które umożliwią realizację
zlecenia. Art. 93 u.p.e.a. określa zasady kształtowania treści zlecenia w ten sposób, że nakazuje organowi egzekucyjnemu brać pod uwagę ceny z dnia poprzedzającego dzień wystawienia zlecenia sprzedaży
i dokonywać w pierwszej kolejności sprzedaży tych
papierów, która pozwoli uzyskać najwyższą nadwyżkę nad wartością nominalną sprzedawanych akcji.
Nie można jednak wysnuć wniosku, że organ egzekucyjny zawsze powinien wystawić zlecenie „po kursie
dnia”; ani nie można zakładać, że musi być to kurs
zamknięcia, kurs maksymalny lub kurs minimalny
z sesji poprzedzającej wystawienie zlecenia. Ponadto, nieuzyskanie kwoty wystarczającej na pokrycie
egzekwowanej należności stanowi podstawę do wy1.3.
Przebieg egzekucji administracyjnej z instawienia przez organ egzekucyjny kolejnych zleceń
strumentów ﬁnansowych będących przedsprzedaży.11
miotem obrotu zorganizowanego
1.4. Egzekucja z instrumentów ﬁnansowych
Przechodząc do przebiegu egzekucji należy
niebędących przedmiotem obrotu zorganiwskazać, że realizacja zajęcia następuje w pierwszej
zowanego
kolejności z rachunku pieniężnego. Podmiot prowadzący rachunki przekazuje organowi egzekucyjnemu
Odrębnie została uregulowana egzekucja inpieniądze znajdujące się na tym rachunku w chwili strumentów ﬁnansowych niebędących przedmiotem
zajęcia oraz te, które na niego wpłyną podczas zaję- obrotu zorganizowanego (art. 94). Istotny jest fakt,
cia.
iż poza obrotem zorganizowanym mogą znajdować
się zarówno instrumenty ﬁnansowe, które mogą być
W drugiej kolejności dochodzi do sprzedaży
przedmiotem obrotu zorganizowanego, jednak nie
praw z papierów wartościowych oraz innych praw
traﬁły ani na rynek regulowany, ani do alternatywi wierzytelności związanych z prawami z papierów
nego systemu obrotu, np. niektóre obligacje Skarbu
wartościowych, np. praw do akcji.9 Takie ukształtoPaństwa, jak i instrumenty ﬁnansowe, które nie podwanie egzekucji wynika z zasad postępowania egzelegają standaryzacji i w związku z tym nie mogą być
kucyjnego, w szczególności z zasady gospodarnego
przedmiotem obrotu zorganizowanego (np. umowy
prowadzenia egzekucji oraz z zasady stosowania najforward czy swapy).12 Zgodnie z art. 94 instrumenty
łagodniejszych środków egzekucyjnych.10
ﬁnansowe niebędące przedmiotem obrotu zorganizoTryb sprzedaży został ukształtowany w spo- wanego mogą być sprzedane przez organ egzekucyjny
sób, który ma zagwarantować poszanowanie intere- wyłącznie na rzecz osób ﬁzycznych w trybie przepisów zobowiązanego; zobowiązany na wezwanie or- sów regulujących sprzedaż z ruchomości zawartych
ganu egzekucyjnego określa kolejność sprzedaży oraz w dziale II, rozdziale 6, oddziale 2 u.p.e.a., co wycenę zbycia papierów wartościowych, a organ egze- maga uprzedniego dokonania oszacowania wartości
kucyjny wystawia zlecenie sprzedaży. W przypadku tych instrumentów ﬁnansowych. W odmienny sposób
następuje realizacja zajęcia jednostek uczestnictwa
Administracji Podatkowej z dnia 26 maja 2009 r., AP13/841/373/08/ funduszy inwestycyjnych będących instrumentem ﬁFAR/3114, LexPolonica nr 2062796, s. 2.
nansowym zapisanym na innym rachunku, lecz nie8
M. Faryna, Komentarz do art.93 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym będącym przedmiotem obrotu zorganizowanego (rew administracji, LexPolonica, s.2.
9
P. Przybysz, Komentarz do art. 93 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, Lex, s.4.
10

P. Rączka, w: Administracyjne postepowanie egzekucyjne, T.
Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Warszawa, 2009, s. 166.

11

P. Przybysz, Komentarz do art. 93 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, Lex, s. 4.
12
Pismo Ministerstwa Finansów…, op. cit., s. 2.
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alizacja trybie art. 67a u.p.e.a.).13
1.5.

Przeszkody w przeprowadzeniu egzekucji
administracyjnej z instrumentów ﬁnansowych

Wprowadzenie egzekucji z instrumentów ﬁnansowych miało pozwolić na jej sprawniejszy przebieg. Jednak należy pamiętać o przeszkodach, którymi
mogą być w szczególności: brak środków pieniężnych w egzekwowanej wysokości, zajęcie dokonane
na rzecz innego wierzyciela, blokada ustanowiona na
środkach pieniężnych znajdujących się na rachunku
pieniężnym w chwili zajęcia. Niemniej, prowadzący
rachunki ma obowiązek poinformować organ egzekucyjny o każdej przeszkodzie do dokonania realizacji zajęcia. Ponadto, gdy podmiot prowadzący rachunek nie wywiązuje się z obowiązków wynikających
z zajęcia praw z instrumentów ﬁnansowych, doprowadzając do nieskuteczności egzekucji, organ może
dokonać ściągnięcia zajętej sumy od prowadzącego
rachunek.14

we instrumenty ﬁnansowe. Zgodnie z art. 5 Ustawy
o obrocie, instrumenty ﬁnansowe mogą mieć formę
dokumentu jak również zostać zdematerializowane
i stanowić jedynie zapis na rachunku papierów wartościowych. Z powyższych podziałów wynikają pewne
rozbieżności normatywne dotyczące egzekucji sądowej z instrumentów ﬁnansowych, które zostaną omówione w dalszych punktach.
2.2.

Egzekucja sądowa z instrumentów ﬁnansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku została uregulowana
w kodeksie postępowania cywilnego16 (dalej „k.p.c.”)
w części trzeciej – dotyczącej postępowania egzekucyjnego, tytule II, dziale IVa, art. 9118. Powyższy
przepis normuje egzekucję z instrumentów ﬁnansowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Należy
podkreślić, że nie chodzi tutaj o papiery wartościowe
rozumiane jako dokumenty inkorporujące określone
prawa majątkowe, do których stosuje się przepisy
o egzekucji z wierzytelności związanych z posiadaniem dokumentu (zob. art. 901 k.p.c.). Artykuł 9118
k.p.c. dotyczy egzekucji z tych praw majątkowych
zdeﬁniowanych w Ustawie o obrocie, które po ich
zdematerializowaniu, podlegają zapisowi na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku
(np. rachunku na którym zapisywane są niebędące
papierami wartościowymi maklerskie instrumenty ﬁnansowe, dopuszczone do zorganizowanego systemu
obrotu – art. 4 ust. 3 Ustawy o obrocie). Należą do
nich między innymi akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy
zastawne, certyﬁkaty inwestycyjne i inne zbywalne
prawa majątkowe, w tym prawa pochodne.17

2. Egzekucja sądowa z instrumentów ﬁnansowych zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych lub innych rachunkach oraz z
wierzytelności związanych z posiadaniem dokumentu (Maciej Dobrzelak)
Zgodnie z zamysłem autorów niniejsza praca
została podzielona na dwie części. W pierwszej została przedstawiona egzekucja administracyjna, a w drugiej skoncentrowano się na egzekucji sądowej. Poniżej przedstawiono regulację i sposób zaspokajania
wierzycieli na drodze egzekucji sądowej z instrumentów ﬁnansowych zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych lub innych rachunkach, jak również
z papierów wartościowych inkorporujących określone prawa majątkowe, niedopuszczonych do publicznego obrotu mających formę dokumentu. Siatka pojęciowa odnosząca się do przedmiotowego zagadnienia
2.3.
została już zarysowana w pierwszej części artykułu.
2.1.

Regulacje prawne egzekucji sądowej z instrumentów ﬁnansowych zapisanych na
rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku

Zagadnienia wstępne

Przebieg egzekucji z instrumentów ﬁnansowych zapisanych na rachunku papierów
wartościowych

Ustawa o obrocie instrumentami ﬁnansoZgodnie z brzmieniem art. 9118 § 1 k.p.c. do
wymi15 (dalej „Ustawa o obrocie”) wprowadza dy- egzekucji z instrumentów ﬁnansowych zapisanych
chotomiczny podział instrumentów ﬁnansowych na na rachunku papierów wartościowych lub innym rapapiery wartościowe i inne niż papiery wartościo- chunku, komornik przystąpi przez ich zajęcie. W tym
celu komornik:
13
Szerzej: M.Faryna, Komentarz do art..94 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, LexPolonica, s. 2.
14
P. Rączka, w: Administracyjne… op. cit., s. 171.
15
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ﬁnansowymi,
Dz.U. z 2005r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.

10

16

Ustawa z 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego,
Dz.U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.
17
P. Telenga, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (red.)
A. Jakubecki, LEX/el. 2012, Komentarz do art. 901 k.p.c., nb.1.
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1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać
żadnego świadczenia, jak również rozporządzać zajętymi instrumentami ﬁnansowymi czy wartościami
zebranymi na rachunku,
2) wezwie podmiot prowadzący działalność maklerską, w którym dłużnik ma rachunek, by nie wykonywał dyspozycji dłużnika, ani też nie wypłacał dłużnikowi pieniędzy ulokowanych na jego rachunku, lecz
zajęte sumy pieniężne do wysokości egzekwowanej
należności wydał komornikowi lub złożył na rachunek depozytowy sądu.
Artykuł 9118 k.p.c. zakłada gradację sposobów zaspokajania wierzytelności. Na wstępie wierzyciel powinien zaspokoić się z pieniędzy dłużnika
zgromadzonych na jego rachunku pieniężnym, których pochodzenie nie musi być związane z zajętymi
instrumentami ﬁnansowymi (mogą to być np. środki
pochodzące z wpłat dłużnika względem ﬁrmy inwestycyjnej z tytułu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego). W szczególności nie muszą to być
pieniądze stanowiące dochód z instrumentów ﬁnansowych (choć przypadek może sprawić, że zajęte na
rachunku pieniężnym kwoty będą miały właśnie takie pochodzenie). Dopiero, gdy przedstawiony sposób okażę się bezskuteczny (bądź skuteczny tylko
częściowo) ustawodawca zezwolił na sięgnięcie po
bardziej dolegliwe sposoby zaspokajania dochodzonych roszczeń przez sprzedaż. Z uwagi na konstrukcję przepisów omawianego przepisu nie jest możliwe
odwrócenie kolejności dokonywanych czynności.18

miot prowadzący rachunek papierów wartościowych
w terminie trzech dni powiadamia, za pośrednictwem
komornika, jakie instrumenty ﬁnansowe znajdują się
na rachunku. Prezentowane rozwiązanie zostało potraktowane przez doktrynę jako przemawiające za odstąpieniem od konieczności wskazania już we wniosku egzekucyjnym konkretnych praw majątkowych,
z których prowadzona jest egzekucja, w odniesieniu
do egzekucji z instrumentów ﬁnansowych zapisanych
na rachunku. Skoro bowiem wierzyciel może poznać
stan tego rachunku dopiero na tym etapie egzekucji
to nie sposób wymagać od niego wskazania konkretnych instrumentów już we wniosku egzekucyjnym.20
Po dopełnieniu obowiązków przez podmiot
prowadzący rachunek, na którym są zapisane instrumenty ﬁnansowe dłużnika, wierzyciel składa zlecenie
sprzedaży. W przypadku bezczynności wierzyciela
przez okres dwóch tygodni od dnia uzyskania informacji albo gdy sprzedaż na zlecenie wierzyciela nie
doszła do skutku przez okres jednego roku egzekucję
umarza się (art. 911% § 4 k.p.c.). Może się zdarzyć że
zajęcia dokonano na rzecz dwóch lub więcej wierzycieli. W takim przypadku zlecenie sprzedaży składa
kurator ustanowiony w trybie art. 908 k.p.c., chyba że
wierzyciele złożą zgodny wniosek dotyczący sprzedaży.
2.4.

Regulacje prawne i przebieg egzekucji sądowej związanej z posiadaniem dokumentu

Jak zaznaczono powyżej, w sytuacji, gdy
znajdujące się na rachunku dłużnika sumy pieniężne nie wystarczą na pokrycie egzekwowanego roszczenia podmiot prowadzący działalność maklerską,
w którym dłużnik ma rachunek niezwłocznie wzywa dłużnika, aby złożył zlecenie sprzedaży celem
zaspokojenia wierzyciela. Zlecenie to powinno być
złożone w terminie trzech dni i wskazywać, które
ze zdeponowanych papierów wartościowych mają
być przedmiotem sprzedaży przez okres miesiąca.19
W przypadku, gdy dłużnik nie dokona powyższej
czynności albo pomimo wykonania czynności nie
dojdzie do sprzedaży instrumentów ﬁnansowych
uprawnienie do złożenia zlecenia sprzedaży przechodzi na wierzyciela. W omawianej sytuacji pod-

Jak zostało stwierdzone na wstępie egzekucja z papierów wartościowych mających formę dokumentu i niedopuszczonych do publicznego obrotu
przebiega w odmienny sposób. Unormowania prawne odnoszące się do tego zagadnienia odnajdziemy
w części trzeciej, tytule II, dziale IV, art. 901 § 4 k.p.c.
Zgodnie z brzmieniem przepisu zajęcia wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu dokonuje się
poprzez odebranie dokumentu dłużnikowi lub osobie
trzeciej, u której ten dokument się znajduje. Organ
egzekucyjny stosuje odpowiednio art. 845 § 2 k.p.c.,
który określa reguły zajęcia ruchomości będącej we
władaniu dłużnika lub osoby trzeciej. Oznacza to, że
komornik może odebrać dokumenty, które znajdują
się w posiadaniu osoby trzeciej tylko za zgodą osoby trzeciej lub jeśli przyznaje ona, że stanowią one
własność dłużnika.21 Z dokonanej czynności zajęcia

18

20

M. Rośniak – Rutkowska, Egzekucja z instrumentów ﬁnansowych
zapisanych na rachunku, cz. II, PPE 2006/4-6/23.
19
T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
(red.) H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, Warszawa 2011, s. 466 i n.

M. Rośniak – Rutkowska, Egzekucja z instrumentów ﬁnansowych
zapisanych na rachunku, cz. II, PPE 2006/4-6/23.
21
I. Gil, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie
zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz (red.) J. Gołaczyński, LEX
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sporządza się protokół, który stanowi dowód potwierdzający odebranie dokumentu inkorporującego daną
wierzytelność oraz dokonanego zajęcia. Następnie
organ egzekucyjny powiadamia wierzyciela dłużnika,
przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne i dłużnika zajętej wierzytelności.

stiach tak podstawowych jak sposób oznaczania praw
majątkowych we wniosku o wszczęcie egzekucji,
ustalenie osoby poddłużnika oraz zakres czynności,
do których zobowiązany jest ten podmiot w związku
z zajęciem, lub których nie wolno mu wykonywać.
Nieprecyzyjnie określony został również rachunek
należący do dłużnika, na którym ulokowane są jego
Kolejna faza egzekucji polega na zażądaniu
pieniądze (art. 9118 § 1 pkt 2 i § 2 in principio k.p.c.)
od dłużnika zajętej wierzytelności (poddłużnika) zaoraz fundamentalne zagadnienie skutków zajęcia.25
płaty poszukiwanej sumy. Jeżeli wierzyciel nie zostanie zaspokojony, to zgodnie z art. 901 § 4 k.p.c.
zajęte papiery wartościowe niezapisane na rachunku
Bibliograﬁa
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Uwarunkowania prawno-organizacyjne dla optymalizacji podatkowej w Polsce
Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnienia optymalizacji podatkowej
w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Agata Strocka
Spis treści:
1.
1.1.

Istota optymalizacji
Decyzje przedsiębiorców a ich obciążenia podatkowe
Podejmowanie działań optymalizacyjnych
Optymalizacja a elementy konstrukcyjne podatku
Wpływ obciążeń podatkowych na kształtowanie struktury kapitału
Rodzaje działań optymalizacyjnych
Optymalizacja a uchylanie się od płacenia podatków
Płaszczyzny optymalizacji podatkowej
Strategie podatkowe
Tarcze podatkowe

oszczędzania.
1.1.

Decyzje przedsiębiorców a ich obciążenia podatkowe

Ciężar podatkowy może być kształtowany poprzez procesy decyzyjne zachodzące w przedsiębiorstwach oraz tworzenie pewnych struktur w płaszczyźnie instytucjonalnej oraz funkcjonalnej. Znajomość
1.4.
związków zachodzących pomiędzy zdarzeniami
gospodarczymi, a podatkowo-prawnym stanem fak2.
tycznym unormowanym w poszczególnych ustawach
2.1.
podatkowych warunkuje, że zarządzający przedsiębiorstwem mają możliwość wpływać na wysokość
2.2.
ciężarów podatkowych.2 Mogą oni zastosować róż2.3.
norodne rozwiązania optymalizacyjne. W granicach
2.4.
prawa i zasad współżycia społecznego, podatnik ma
możliwość kształtowania swoich stosunków praw1. Istota optymalizacji
nych i ekonomicznych. „Nie ma żadnej podstawy
Podatki stanowią znaczne obciążenia dzia- prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strołalności przedsiębiorców, w związku z tym istotnie ny powinny regulować swoje stosunki cywilnoprawwpływają na decyzje podejmowane przez zarządza- ne w sposób najbardziej dla ﬁskusa korzystny”. 3
jących przedsiębiorstwami.
W bogatym orzecznictwie podatkowym polM. Dymek podaje następującą deﬁnicję opty- skich sądów administracyjnych podkreśla się, że nie
malizacji podatkowej: „Optymalizacja podatkowa to ma przepisów prawa, które nakazywałyby podatnikodziałania prowadzące do minimalizacji obciążeń po- wi takie kształtowanie swojej strategii podatkowej,
datkowych poprzez taki wybór czynności prawnych aby podstawa opodatkowania, a w związku z tym
oraz taki dobór instrumentów polityki podatkowej, zobowiązanie podatkowe, było jak najwyższe. Brak
który zapewnia obniżenie łącznych obciążeń podat- jest także w przepisach prawa normy nakładającej
kowych, a tym samym maksymalizację zysków net- na podatnika obowiązek działania zmierzającego do
to.”1
maksymalizacji zobowiązania podatkowego.4 PodIstotą optymalizacji jest korzystanie z norm miot płacący podatki może wybrać najdogodniejprawnych tak aby w jak największym stopniu zmniej- sze dla siebie rozwiązania podatkowe przewidziane
szyć obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Pro- przez system prawny oraz stosować różne instrumenwadząc takie działania, zarządzający mogą także ty (instrumenty kompleksowe, bieżące czy o fundaosiągać dodatkowe środki na inwestycje oraz popra- mentalnym znaczeniu) i narzędzia optymalizacji powiać wynik ﬁnansowy. Optymalizacja jest szczegól- datkowej. Takie działanie nie sprawi, że zostanie on
nie istotna w obliczu kryzysu gospodarczego. Przed- 2 M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja opodatkowania dochodów
siębiorcy mogą ja stosować jako skuteczny sposób przedsiębiorców, Warszawa 2007, s. 21.
1.2.
1.3.

3
1

M. Dymek, Optymalizacja podatkowa czyli jak oszczędzić na podatku
dochodowym od osób prawnych, Gdańsk 2006, s. 11.
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Z. Radwański, Glosa do wyroku NSA z 10 listopada 1999 r., sygn. akt
SA/BK 289/99, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 9, poz. 135.
4
Z wyroku NSA z 29 października 2010, sygn.. akt I FSK 1778/09.
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posądzony o uchylanie się od płacenia podatków.

nych czynności prawnych),

Optymalizacja podatkowa nie może polegać
na łamaniu przepisów prawa (uchylanie się od płacenia podatków). Jeżeli obowiązujący porządek prawny
stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu
gospodarczego, z których każda będzie miała inny
wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego
podatkowego rozwiązania nie może być traktowany
jako obejście prawa.5 Istnieje możliwość wykorzystywania instrumentów wprowadzanych przez normy
prawne oraz luk w prawie, chociaż nadinterpretacja i
ich nadmierne stosowanie również nie jest wskazane.
Optymalizacja polega przede wszystkim na znajomości przepisów podatkowych oraz umiejętnym z nich
korzystaniu.

5) Redukcja realnej stopy podatkowej (unikanie
kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodów)6.
1.2.

Podejmowanie działań optymalizacyjnych

W celu rozpoczęcia działań optymalizacyjnych, przedsiębiorstwo powinno, po pierwsze, określić ich cel oraz rezultaty, jakie chciałoby uzyskać
w ramach trzech grup elementarnych skutków ekonomicznych opodatkowania: skutków w zakresie
płynności, skutków majątkowych oraz skutków organizacyjnych.7 Po drugie, przedsiębiorstwo może
chcieć poprawić swoją płynność, zmniejszyć ryzyko
podatkowe, zwiększyć swoja konkurencyjność. Po
trzecie, istotne jest określenie struktury i formy rozwiązań optymalizacyjnych. Po czwarte, muszą zostać
Podstawową miarą określającą ciężary podatzidentyﬁkowane warunki ograniczające.
kowe przedsiębiorstwa jest nominalna stopa podatku
dochodowego od osób prawnych. Jednakże, nie wyWybierając strategię podatkową, przedsięraża ona w pełni obciążenia podatkowego, gdyż nie biorca bierze więc pod uwagę przepisy prawa, możuwzględnia wielu czynników wpływających na wy- liwe do wykorzystania przez niego instrumenty i nasokość podatku (np. możliwości skorzystania z prefe- rzędzia optymalizacyjne, bariery ﬁnansowe, moment
rencji podatkowych).
planowania oraz skłonność do ryzyka. Koszty przeprowadzanej optymalizacji musza być mniejsze niż
Tym co określa efektywność podatkową
ewentualne koszty podatkowe. Ponadto, najlepsze
przedsiębiorstwa może być efektywna stopa podatkorezultaty ma optymalizacja wcześniej planowana, bęwa, która określa stosunek podatku faktycznego zadąca częścią długoterminowej strategii przedsiębiorpłaconego do osiągniętego zysku brutto. Nie bazuje
stwa, wyprzedzająca czynności i transakcje przeproona tylko na stopie nominalnej, ale bierze pod uwagę
wadzane przez przedsiębiorstwo.
również aspekty funkcjonowania całego systemu podatkowego państwa.
Obciążenia podatkowe mają wpływ na zachowania ekonomiczne przedsiębiorstw, ponieważ
Jeśli efektywna stopa podatkowa przekracza
stanowią część zasobów ﬁnansowych osób prywatstawkę nominalną, przedsiębiorstwo powinno zacząć
nych, które są przekazywane państwu. To prowadzi
wdrażać rozwiązania optymalizacyjne, co powinno
do pewnej elastyczności zachowań przedsiębiorstw,
być poprzedzone zlokalizowaniem obszarów, które
które w zależności od sytuacji ekonomicznej zwiękw znaczącym stopniu tworzą obciążenia podatkowe.
szają bądź zmniejszają, wydatki czy konsumpcję,
W praktyce wyróżnia się kilka głównych ele- poszerzają bądź ograniczają działalność.8 Z reguły
obniżenie podatków powoduje zwiększenie środków
mentów optymalizacji podatkowej:
ﬁnansowych w przedsiębiorstwie, które mogą zostać
1) Zmniejszanie przychodów podatkowych,
spożytkowane na inne cele, przykładowo inwestycje.
To powoduje, że przedsiębiorstwa starają się ograni2) Doskonalenie zarządzania podatkami,
czać obciążenia podatkowe na różne sposoby.
3) Zmiana momentu zapłaty podatków (np. zastosoWedług A. Adamczyka nie istnieje co prawda
wanie kredytu kupieckiego),
koncepcja teorii inwestycji, która by jednoznacznie
4) Minimalizacja stopy podatkowej (wybór formy wskazywała, że wielkość inwestycji zależy od opoorganizacyjnej, prawnej przedsiębiorstwa, decyzje
6
dotyczące rodzajów transakcji czy przeprowadza- 7 M. Dymek, Optymalizacja…, op. cit., s. 11.
M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja…, op. cit., s. 25.
R. Rosiński, Polski system podatków. Poszukiwanie optymalnych
rozwiązań, Warszawa 2010, s. 48.
8
5

Z wyroku NSA z 30 czerwca 2003 r., sygn. akt SA/Wr 1183/00.
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datkowania dochodu. Jednakże, „rozważania teoretyczne dają podstawy uzasadniające sens badania
zależności miedzy opodatkowaniem dochodu a inwestycjami przedsiębiorstwa, dowodzą one bowiem istnienia przesłanek świadczących o pośrednim związku tych wielkości”.9
Wygórowane podatki sprawiają, że potencjalni inwestorzy rezygnują z inwestycji ze względu
na zbyt niską stopę zwrotu. Jednocześnie ryzyko, iż
przedsiębiorca nie tylko nie uzyska dodatkowego dochodu, ale jeszcze poniesie stratę po zapłaceniu podatku, jest bardzo wysokie. To często prowadzi do
zbyt asekuracyjnej działalności przedsiębiorstw.
Jak podaje R. Rosiński, „celem działania każdego przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy”.10
Przedsiębiorstwa podejmują więc swoje decyzje
gospodarcze tak aby maksymalizować zysk. Poza
własną aktywnością, uwarunkowaniami rynku oraz
sytuacją gospodarczą w kraju i poza nim, to ile przedsiębiorstwo będzie w stanie zarobić, zależy także od
polityki gospodarczej państwa- od tego jakie warunki
stworzy ono dla działalności gospodarczej. System
podatkowy w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz jego strategię.11
Dla podmiotów gospodarczych istotne jest,
kogo obciążają podatki. Pewnym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie ciężarów opodatkowania
jest przerzucalność obciążeń podatkami bezpośrednimi. Przykładem takiego działania jest obciążanie
odbiorców wyższą ceną oferowanych usług i towarów.12 Taka praktyka, pozwalająca na zdobycie dodatkowych środków, może wywołać negatywne skutki
co do działalności przedsiębiorstw poprzez nadszarpnięcie jego konkurencyjności na rynku. Efekty takiego działania mogą być widoczne w całej gospodarce,
ponieważ wzrost cen dla odbiorców może wywołać
wzrost cen dla odbiorców, co istotnie zawyża pierwotną cenę usługi czy towaru.

podatku. Jednym z nich jest podstawa opodatkowania, na której wysokość można oddziaływać poprzez
odpowiednie zarządzanie kosztami. Przykładowo,
przedsiębiorca ma do wyboru różne metody wyceny
zapasów (FIFO, LIFO czy metodę cen przeciętnych),
które albo zwiększają albo zmniejszają koszty w danym okresie co wpływa na wysokość podstawy opodatkowania. 13 Poza tym, im wyższe koszty uzyskania przychodu ponosi przedsiębiorstwo, tym kwota
od której naliczymy podatek będzie mniejsza. Może
się również zdarzyć, że koszty uzyskania przychodu
przerosną same przychody i podatnikowi będzie się
należał zwrot środków z tego tytułu.
Kosztami uzyskania przychodu są koszty, które ponosi sam podatnik w celu uzyskania przychodu
lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo,
pomiędzy wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi
istnieć związek przyczynowo-skutkowy oraz wydatek musi zostać udokumentowany. Jak podkreślają
profesor W. Modzelewski i J. Bielawny, co do zasady
koszty są potrącalne tylko w tym roku, którego dotyczą. Podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodu te koszty, które zostały poniesione w danym
okresie podatkowym oraz te koszty, których jeszcze
nie poniósł, ale są one związane z przychodami danego okresu.14 Częstą praktyką wśród przedsiębiorców
jest próba zwiększenia tych kosztów w ciągu roku
podatkowego, aby podstawa opodatkowania była
możliwe jak najniższa. Przykładowo, mogą oni dokonywać zakupu środków trwałych i optymalizować
sposób amortyzacji albo podwyższać kapitał zakładowy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki podatnika ponoszone w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej zostaną odliczone. Jeżeli pomiędzy wydatkiem a przychodem nie istnieje
związek przyczynowo skutkowy, należy kierować się
kryterium „zdrowego rozsądku” i każdy koszt rozpatrywać odrębnie, indywidualnie.15

Zarządzanie przychodami i kosztami w przedsiębiorstwie
ma sprzyjać zmniejszaniu obciążeń po1.3. Optymalizacja a elementy konstrukcyjne
datkowych poprzez zastosowanie odpowiedniej
podatku
strategii podatkowej. Posiadając wiedzę na temat
Istotny wpływ na decyzje przedsiębiorstw kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwo
mają także poszczególne elementy konstrukcyjne może się zdecydować na jedną z dwóch najczęściej
spotykanych strategii: kosztową bądź dochodową.
9
A. Adamczyk, Rola podatku dochodowego od osób prawnych W przypadku pierwszej, poziom kosztów uzyskania
w kształtowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Szczecin
2009, s.88.
10
R. Rosiński, Polski system…, op. cit., s. 53.
11
R. Rosiński, Polski system…, op. cit., s. 53-54.
12
Ibidem, s. 29-30.
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13

Ibidem, s. 113-117.
W. Modzelewski, J. Bielawny, Materialne prawo podatkowe (część
szczegółowa), Warszawa 2009, s.163-164.
15
Wyrok NSA z dnia 29 listopada 1994 r. sygn.. akt SA/Wr 1242/94.
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przychodów jest kształtowany tak aby w jak największym stopniu zmniejszać wysokość podatku do zapłaty, najczęściej przez unikanie kosztów niebędących
kosztami uzyskania przychodu bądź ich odraczanie.
W przypadku drugiej strategii, maksymalizuje się
koszty uzyskania przychodu, korzysta się z ulg oraz
innych preferencji podatkowych w celu minimalizacji dochodu do opodatkowania.16
1.4.

Wpływ obciążeń podatkowych na kształtowanie struktury kapitału

Tym co w znaczącym stopniu determinuje gospodarcze decyzje przedsiębiorstw jest łączny koszt
kapitału (koszt każdego ze składników kapitału). Natomiast na koszt kapitału wpływa wiele czynników,
które można uporządkować w dwie grupy: czynników niekontrolowanych przez ﬁrmę (są to stopy
procentowe oraz stawki podatkowe) oraz czynników
przez nią kontrolowanych (struktura kapitału, dywidendy, polityka inwestycyjna).17
W pierwszej grupie podkreśla się bezpośredni
wpływ podatków na koszt kapitału. Stawki podatkowe wpływają na niego w istotny sposób. Po pierwsze,
te elementy uwzględnia się w obliczeniach kapitału obcego. Po drugie, może spowodować obniżenie
średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), a po
trzecie istnieje możliwość zmiany optymalnej struktury kapitału (bardziej pożądany stanie się kapitał
własny).18

Metody i formy ﬁnansowania działalności mogą być sklasyﬁkowane w trzech grupach.
W pierwszej, przyjmującej za kryterium podziału
źródła pochodzenia kapitału wyróżnia się ﬁnansowanie wewnętrzne oraz ﬁnansowanie zewnętrzne (w tej
grupie możemy wyróżnić źródła własne i obce). W
drugiej, dotyczącej kryterium pozycji prawnej podmiotu ﬁnansującego mamy kapitał własny (źródła zewnętrzne własne i środki pochodzące z przekształceń
majątku) oraz kapitał obcy (ﬁnansowanie zewnętrzne
i fundusze długookresowe). Trzecia grupa uwzględniająca okres zaawansowania kapitału wyróżnia się
kapitał krótkookresowy, kapitał średniookresowy, kapitał długookresowy.21
Poprzez wybór odpowiedniego źródła ﬁnansowania przedsiębiorstwa mogą kształtować swoje
zobowiązania podatkowe. Decydując się na ﬁnansowanie zewnętrzne obce bądź kapitał obcy, powodują one zmniejszanie dochodu do opodatkowania. W
pierwszym przypadku powstają stosunki dłużnicze
i często podmioty, w efekcie nieterminowego zwrotu pożyczek i kredytów, zobowiązane są do wypłaty
odsetek. W drugim, kapitał obcy, wykorzystywany
przez przedsiębiorcę do ﬁnansowania działalności
przekraczającej możliwości kapitału własnego, powoduje poza podwyższeniem rentowności kapitału
własnego także obniżenie podatków.
Optymalizując swoje zobowiązania podatkowe poprzez skorzystanie z kapitału obcego, przedsiębiorstwa muszą jednak pamiętać o odsetkach i
kosztach bankructwa. Zastosowanie kapitału obcego
podwyższa zysk operacyjny, który płynie do inwestorów. Rośnie wartość ﬁrmy, a w efekcie cena akcji
przedsiębiorstwa. Chociaż w praktyce przedsiębiorstwa nie decydują się na taką strukturę kapitału, w
której kapitał obcy wynosi 100%, to odwołując się do
modelu z podatkami Modiglianiego-Millera właśnie
przy takim sposobie ﬁnansowania ceny akcji osiągną
swoją największą wartość.22

Dla przedsiębiorców ważny jest nie tylko
koszt kapitału, ale sama jego struktura. Przyjmuje się,
że „optymalną strukturą kapitału jest taka kombinacja źródeł ﬁnansowania, która maksymalizuje zysk
na jedną osobę, a będzie tak wtedy kiedy wskaźnik
zadłużenia będzie niższy od wartości, dla której oczekiwany zysk na jedną akcję będzie największy”.19
Jednakże ze względu na sytuację podatkową ﬁrmy,
przedsiębiorstwa często decydują się na zwiększanie
kapitału obcego, aby móc zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przychodu. Im wyższe obciążenia
F. Modigliani, M. Miller oraz ich następcy
podatkowe danej ﬁrmy bądź stawki podatkowe, tym
stworzyli teorię wyboru struktury kapitału zgodnie z
korzystniejsze jest dla niej zaciąganie większego dłuktórą „optymalna struktura kapitału jest wyznaczana
gu.20
w punkcie równowagi między korzyściami podatkowymi płynącymi z zadłużenia a kosztami związanymi
16
J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami, Warszawa 2008, s.
197-201.
17
E. F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania ﬁnansami, tom II,
Warszawa 2005, s. 34.
18
Ibidem, s. 34-35.
19
E. F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania…, op. cit., s. 158.
20
Ibidem, s. 143.

21

J. Szczepański, L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa
2003, s. 65-71.
22
E. F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania…, op. cit., s. 168169.
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z bankructwem”.23 Każde przedsiębiorstwo indywidualnie musi zadecydować o swojej strukturze kapitału i rozważyć, na jakich aspektach swojej działalności zależy mu najbardziej. W zależności od tego,
jakie czynniki wpływające na tą strukturę uzna za
istotne, czy będzie to stabilność sprzedaży, dźwignia
operacyjna, rentowność czy opodatkowanie, tak będą
kształtowały się obciążenia podatkowe.

na sankcje prawne związane z zaniedbaniem obowiązków jako podmiotu prawa podatkowego, zmniejsza swoje obciążenia podatkowe. Jednocześnie,
w razie konieczności i kształtujących się zobowiązań
podatkowych, podatnik ten wykorzystuje instrumenty oraz instytucje prawa aby uniknąć niekorzystnych
konsekwencji podatkowych, a w ostateczności sięga
po działania nielegalne: fałszowanie dokumentów,
wprowadzanie w błąd organów podatkowych.

W wielu aspektach swojej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa stykają się z problemem 2.1. Optymalizacja a uchylanie się od płacenia
opodatkowania wypracowanego dochodu. To prowapodatków
dzi do takich procesów decyzyjnych oraz kształtowaPrzeważa opinia, że optymalizacja podatkowa
nia struktur funkcjonalnych, których zadaniem jest
polega tylko na działaniach zgodnych z prawem.
optymalizacja obciążeń podatkowych.
Pomimo to, w literaturze wyróżnia się legalDziałania te nie mogą łamać przepisów prawa
ną i nielegalną optymalizację. Pierwsza z nich polega
oraz powinny być staranne i odpowiednio wcześniej
na działaniu zgodnym z obowiązującymi normami
zaplanowane.
prawnymi. Przedsiębiorca ma możliwość korzystać
Najlepsze rezultaty przynosi określenie dłu- z instrumentów optymalizacyjnych zawartych w różgoterminowej strategii podatkowej, tak aby skutecz- norakich aktach normatywnych. Prowadzi rzetelną
nie zarządzać przychodami i kosztami, wybrać najko- dokumentację i nie stara się zataić prawdziwego starzystniejszy łączny koszt kapitału czy jego strukturę, nu faktycznego przed organami podatkowymi. Ustawodawca natomiast, rezygnując z części dochodów
stosować preferencje podatkowe.
budżetowych z tytułu podatków stara się zachęcać
Przedsiębiorstwa powinny charakteryzować
przedsiębiorstwa do rozwoju, wzmożonych działań
się elastycznością działania i korzystnym wyborem
gospodarczych oraz inwestycji.25 Optymalizacja niedostępnych sposobów optymalizowania opodatkowalegalna to uchylanie się od opodatkowania poprzez
nia.
stosowanie nielegalnych narzędzi, nie przestrzeganie
W celu obniżenia podatku dochodowego oraz przepisów prawa. Za taka działalność, charakteryzumaksymalizacji zysku netto, podatnik podejmuje róż- jącą się ukrywaniem wysokości podstawy wymiaru
norodne rodzaje działań optymalizacyjnych, których opodatkowania w celu obniżenia obciążeń podatkostosowanie zależy od rozmiaru przedsiębiorstwa, wych, grożą przedsiębiorcom sankcje karne (grzywna, pozbawienie wolności).26
jego sytuacji ﬁnansowej oraz innych uwarunkowań.
2. Rodzaje działań optymalizacyjnych
Według M. Dymek optymalizacja podatkowa stanowi jeden z elementów polityki podatkowej
przedsiębiorstwa, której zadaniem jest minimalizowanie zobowiązań podatkowych. Pozostałe elementy
to: informacja dodatkowa, obejście przepisów prawa
podatkowego oraz oszustwa podatkowe.24
W literaturze przedmiotu można spotkać się ze
zdaniem, że wszystkie wymienione powyżej elementy stanowią łącznie zjawisko optymalizacji podatkowej, czyli działania podatnika, który znając granice
wyznaczone przepisami prawnymi i nie narażając się
23
24

E. F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania…, op. cit., s. 179.
M. Dymek, Optymalizacja…, op. cit., s. 12-13.
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Przy oszustwach podatkowych, przy uchylaniu się od opodatkowania podatnikiem powoduje korzyść podatkowa. Nieuczciwy przedsiębiorca, w celu
obniżenia swoich zobowiązań podatkowych podejmuje różne działania. Często pojawiają się nadużycia
związane z wystawianiem faktur: przedsiębiorstwa
wykazują w dokumentach wartości usług bądź towarów odbiegające od rzeczywistych (w efekcie albo
zaniżają dochód do opodatkowania albo zawyżają
koszty uzyskania przychodu). W przypadku transakcji dotyczących usług zarządczych, doradczych, marketingowych czy podobnych jest niezwykle trudno
wykryć nieprawidłowości. Nierzadko zdarza się także, że podmioty gospodarcze powiązane dopuszczają
25
26

M. Dymek, Optymalizacja…, op. cit., s. 13.
Ibidem, s. 13.
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się handlu fakturami. Poza tym, przedsiębiorstwa do- wych, a czwarta wiąże się z nieprzestrzeganiem przepuszczają się również sprzedaży bez udokumentowa- pisów podatkowych.30
nia, zatrudniania „na czarno”, udzielania ﬁkcyjnych
2.4. Tarcze podatkowe
darowizn.27
Doktor P. Felis wyróżnia odsetkowe i nieodPrzedsiębiorca często staje przed dylematem
setkowe tarcze podatkowe, czyli korzyści płynące
zastosowania nielegalnej optymalizacji podatkowej.
dla przedsiębiorcy w związku ze zmniejszaniem obDecyduje się na oszustwo podatkowe aby unikać opociążeń podatkowych. Do grupy tarcz odsetkowych
datkowania, gdy to w nadmiernym stopniu obciąża
zalicza się czynniki, które tworzą strukturę kapitału
jego działalność gospodarczą. Warto podkreślić, że są
oraz generują związane z nią koszty, a więc możemy
to działania w warunkach niepewności i nie zawsze
mówić o kredytach, pożyczkach, factoringu i leasinzostaną ujawnione. Nadmierny wzrost stopy podatku
gu. W grupie tarcz nieodsetkowych znajdują się natodochodowego z pewnością sprzyja zatajaniu dochomiast działania, których korzyści zmniejszają podstadu.28 Poza tym, skomplikowanie systemu podatkowewę do opodatkowania, ale w sposób inny niż poprzez
go sprzyja poszukiwaniu luk prawnych, obchodzeniu
odsetki. Wymienia się tutaj tarczę amortyzacyjną,
prawa czy rozwijaniu „szarej strefy”.
tarczę inwestycyjną, tarczę związana z możliwością
rozliczania straty z działalności oraz strefową (obej2.2. Płaszczyzny optymalizacji podatkowej
mującą korzyści płynące z działalności w specjalnych
Optymalizacja podatkowa może mieć miejsce
strefach ekonomicznych).31
na trzech płaszczyznach: planowania podatkowego,
W wyniku analizy dostępnych metod optyoptymalizacji działań bieżących oraz łagodzenia negatywnych skutków.29 Planowanie podatkowe do- malizacyjnych należy stwierdzić, że przedsiębiortyczy planowania strategicznego przedsiębiorstwa stwa mają do wyboru szeroki wachlarz możliwych do
i polega na tworzeniu przyszłej optymalnej struktury podjęcia działań, które można zastosować na każdym
podatkowej. Optymalizacja działań bieżących zajmu- etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Warje się wyborem najdogodniejszego bieżącego procesu to podkreślić, iż przedsiębiorcy chętnie korzystają
decyzyjnego oraz sposobu dokumentowania operacji z rozwiązań obniżających ich obciążenia podatkowe.
gospodarczych. Łagodzenie negatywnych skutków Tworząc politykę funkcjonowania przedsiębiorstwa
polega na redukowaniu ryzyka podatkowego odno- i podejmując decyzje gospodarcze, mają na uwadze
kształtowanie się przyszłego zobowiązania podatkoszącego się do czynności przeszłych.
wego.
2.3. Strategie podatkowe
Działania optymalizacyjne mają różne natęWedług profesor J. Ickiewicz przedsiębiorżenie oraz skutki w zależności od tego, czy zostaną
stwa optymalizują swoje zobowiązania podatkowe
zastosowane jako optymalizacja działań przeszłych,
poprzez działania, które można przyporządkować
bieżących, czy przyszłych. Jednakże ich łączną cechą
kilku strategiom podatkowym. Pierwszą z nich jest
jest konieczność ich wcześniejszego i stałego planostrategia legalna, polegająca na tworzeniu strategii
wania, mimo iż stopień przygotowań oraz szybkość
przedsiębiorstwa odnosząc się do przepisów podatosiągania pozytywnych efektów jest już zróżnicowakowych i korzystaniu z preferencji podatkowych oraz
ny.
innych działań związanych z legalną optymalizacją
(z tej strategii można wyodrębnić wspomniane wcześniej strategie kosztowe i dochodowe oraz strategie
Bibliograﬁa
wykorzystujące zapisy umów międzynarodowych
o unikaniu podwójnego opodatkowania) Druga straOrzecznictwo
tegia to strategia uwzględniająca ryzyko własnej interpretacji przepisów. Trzecia to strategia polegająca 1. Wyrok NSA z dnia 29 listopada 1994 r. sygn.. akt
na świadomym omijaniu przepisów podatko27
28
29

Ibidem, s. 19-27.
M. Dymek, Optymalizacja…, op. cit., s. 28.
Ibidem, s. 10.

30

J. Ickiewicz, Obciążenia ﬁskalne przedsiębiorstw, Warszawa 2010,
s. 147-149.
31
P. Felis, Podatkowe aspekty źródeł ﬁnansowania przedsiębiorstwa,
w: J. Ostaszewski (red.) Dylematy kształtowania struktury kapitału
w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009, s. 53-57.
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Brytyjskie działania na rzecz przeciwdziałania
unikaniu opodatkowania w dobie kryzysu ﬁnansowego
i budżetowego
Anna Wójcik
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Wstęp
Rozpoczęcie reform prawa podatkowego
w 2010r.
Wypłata wynagrodzenia na rzecz podmiotu
trzeciego (Disguised Remuneration)
Pożyczki wewnątrzgrupowe (Group Mismatches)
Generalna klauzula antyabuzywna (General
Anti-Avoidance Rule)
Zakończenie

podstawowej VAT4, co spotkało się z rozgoryczeniem
i silnym oporem5. Istnieje przekonanie, że największe
oﬁary ponoszą ci, którzy nie są winni ani kryzysowi ﬁnansowemu z 2008r., ani stanowi ﬁnansów publicznych. Należy pamiętać, że zły stan tych ostatnich wynika w istotnej części z wielomiliardowych
dotacji państwa i innych form pomocy publicznej na
rzecz banków brytyjskich, które po roku 2008 stanęły
w obliczu prawdopodobnej konieczności ogłoszenia
upadłości6.
htm.
4

1. Wstęp
Dług publiczny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przekroczył w 2010r. 85,6% PKB i w dalszym ciągu rośnie1.
Deﬁcyt sektora ﬁnansów publicznych w tym samym
roku wynosił 10.1% PKB i zgodnie z prognozami
OECD w 2014r. powinien spaść do poziomu 6%
PKB2. W obliczu tych trudności urzędujący od 2010r.
rząd koalicyjny Partii Konserwatywnej i Liberalnych
Demokratów za swój priorytet uznał naprawę ﬁnansów publicznych. Dla społeczeństwa brytyjskiego
oznaczało to konieczność zaakceptowania szeregu
bolesnych oszczędności w zakresie wydatków budżetowych3, a także podwyżki podatków, np. stawki
1

Dane statystyczne OECD, zaktualizowane 5.12.12, dostępne na stronie
internetowej organizacji: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/
government-debt_gov-debt-table-en. Zgodnie z prognozami tej samej
organizacji dług publiczny Wielkiej Brytanii w 2014r. powinien
kształtować się na poziomie 113,9 % PKB.
2
Dane statystyczne OECD, aktualizowane 5.12.12r., dostępne na stronie
internetowej:
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/governmentdeﬁcit_gov-dfct-table-en.
3
Plan oszczędności został obszernie omówiony w wielu komunikatach
medialnych, warto zwłaszcza zapoznać się z informacjami na stronach
BBC News, np. George Osborne outlines detail of £6.2 bn spending
cuts (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8699522.stm; 24
maja 2010r.); Spending Review 2010: Key points at-a-glace (http://
www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11569160; 21 października 2010r.).
Ministerstwo Finansów Wielkiej Brytanii zaproponowało również
ustanowienie limitów wydatków z budżetu Królestwa w różnych
działach budżetowych, o czym informuje na swojej stronie internetowej:
http://www.hm-treasury.gov.uk/spend_sr2010_keyannouncements.

Z 17,5% do 20% od 4 stycznia 2011r. Patrz: http://www.hmrc.
gov.uk/vat/forms-rates/rates/rate-increase.htm;
Dodatkowo
większość samorządów najniższego szczebla zredukowało lub
ma zamiar zredukować zwolnienia w podatkach lokalnych, tzw.
council taxes. Patrz: Millions of low-income households’ face
council-tax rise, BBC News, 31 stycznia 2013 (http://www.bbc.
co.uk/news/business-21264773). Zmieniono również system
stawek w podatku od przychodów kapitałowych. W odróżnieniu
od podatku liniowego o stawce 18%, od 23 czerwca 2010 stawka
podatku to 18% lub 28% w zależności od poziomu całkowitego
dochodu osoby ﬁzycznej (http://www.hmrc.gov.uk/rates/cgt.
htm).

5

W związku ze wzrostem czesnego na uczelniach wyższych
i planowanym zmniejszeniem dotacji publicznej dla tych podmiotów
doszło w listopadzie 2012r. do serii mających czasem gwałtowny
przebieg protestów studenckich. Protestujący zaatakowali m.in.
siedzibę główną Partii Konserwatywnej oraz limuzynę, którą jechał
Książę Walii wraz z Księżną Kornwalii. Patrz np.: P. Lewis, J. Vasagar,
R. Williams, M. Taylor, Student protest over fees turns violent,
10.11.2010, Guardian (dostępny na stronie: http://www.guardian.co.uk/
education/2010/nov/10/student-protest-fees-violent). W 27 marca
2011r. odbyła się w Londynie manifestacja po hasłem sprzeciwu wobec
oszczędności, która miała przyciągnąć ponad 250 tys. protestujących
(Patrz: Anti-cuts march: tens of thousands At London protest,
BBC, 27 marca 2011: http://www.bbc.co.uk/news/uk-12864353).
W związku z planowanym podwyższeniem wieku emerytalnego
i zmianą sposobu wymiaru świadczeń emerytalnych dla pracowników
sektora publicznego w maju 2012r. odbyły się protesty związków
zawodowych tej grupy zawodowej. Miało w nich uczestniczyć 400.000
osób (Patrz np.: Public sektor strikes: Workers walk out over pension
changes, 10 maja 2010r., BBC News, dostępne na stronie: http://www.
bbc.co.uk/news/uk-18010526).
6
Według danych Komisji Europejskiej na wiosnę 2009r. bezpośrednia
pomoc państwowa dla banków brytyjskich miała wynosić 63 mld £,
a wysokość gwarancji ponad 294 mld £ w porównaniu do całkowitych
planowanych wpływów budżetowych w kwocie 496 mld £ w 2009r.
(T.Beck, D.Coyle, M.Dewatripont, X.Freixas, P.Seabright, Bailing out
the Banks: Reconciling Stability and Competition. An analysis of state-
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2. Rozpoczęcie reformy prawa podatkowego
w 2010r.
W tej sytuacji władze publiczne szczególną uwagę skierowały na dochody budżetowe, ich
poziom i trudności w ich egzekwowaniu. Przede
wszystkim postanowiono podjąć walkę ze zjawiskiem unikania opodatkowania, które coraz częściej
określane jest jako poważny problem społeczno –
gospodarczy. Pierwszym sygnałem ze strony nowego rządu koalicyjnego, że ma zamiar podjąć kroki
przeciwdziałające wyżej wspomnianym praktykom
podatników, była nota prasowa zawierająca również
pisemne oświadczenie wiceministra w brytyjskim
odpowiedniku ministerstwa ﬁnansów7 – Davida
Gauke’a z Her Majesty’s Treasury (w skrócie: HM
Treasury) opublikowana na stronie internetowej HM
Tresury 6 grudnia 2010r.8 Walkę rozpoczęto by od
wprowadzenia nowych przepisów prawnych, które
miałyby wejść w życie w trybie natychmiastowym
oraz projektów instytucji wymagających jeszcze
dopracowania, których kształt miał być ogłoszony
wkrótce. Do pierwszej grupy zaliczałyby się przepisy powstrzymujące duże międzynarodowe spółki
prowadzące działalność gospodarczą w wielu różnych krajach (multinationals) od udzielania pożyczek
i zbywania instrumentów pochodnych w ramach grupy spółek córek i innych podmiotów w celu obniżenia
zobowiązań podatkowych grupy podatkowej w Wielkiej Brytanii oraz planów (struktur), które umożliwiają nieuwzględnianie na płaszczyźnie podatkowej
supported schemes for ﬁnancial institutions, Centre of Economic Policy
Reaserch 2010, str. 35, dostępny na stronie: http://dspace.cigilibrary.
org/jspui/bitstream/123456789/27689/1/Bailing%20out%20the%20
banks%20-%20reconciling%20stability%20and%20competition.
pdf?1; M. Friatianni, F. Marchionne, Rescuing Banks from the effects
of ﬁnancial crisis, Money and Finance Research Group, Working
Paper nr 30, wrzesień 2009, artykuł dostępny na stronie internetowej:
http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdfmoﬁr/Moﬁr030.pdf oraz
http://www.bus.indiana.edu/riharbau/RePEc/iuk/wpaper/bepp200904-fratianni-marchionne.pdf; Projekt ustawy budżetowej na rok
2009 wraz z wyjaśnieniem i założeniami dostępny na stronie: http://
webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407010852/http://www.
hm-treasury.gov.uk/d/Budget2009/bud09_chapter1_237.pdf).
Jak
zauważa Ö. Onaran tak ogromny wzrost deﬁcytu i długu publicznego
nie miałby miejsca gdyby nie m. in. pakiety ratujące banki (bank rescue
packages) (Patrz: Ö. Onaran, From wage suppression to sovereign
debt crisis in Western Europe: Who pays for the cost of the crisis?,
International Journal of Public Policy, Vol. 7, issue 1, 2011, str. 56,
dostępny na stronie: http://inderscience.metapress.com/content/
f41678w52v502071/fulltext.pdf).
7
Exchequer Secretary to the Treasury – zgodnie z wewnętrznym
podziałem kompetencji w brytyjskim ministerstwie ﬁnansów odpowiada
on za politykę podatkową i nadzoruje administracje karbową – Her
Majesty’s Customs and Revenue.
8
Government announces tax avoidance clampdown, 6.12.2010; nota
dostępna na stronie: http://www.hm-treasury.gov.uk/press_68_10.htm.
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wspomnianych wyżej pożyczek i instrumentów pochodnych (group mismatches). Do drugiej grupy HM
Treasury zaliczyło normy zapobiegające ukrywaniu
faktycznych wynagrodzeń pracowników (disguised
remuneration), wsteczne zmienianie waluty, w której
księgowane są przychody spółek w celach podatkowych oraz „sztuczne” rozbijanie usług na wiele kategorii, po to, by obniżyć stawkę VAT-u należnego.
David Gauke ujawnił też zamiar przedstawienia do
konsultacji zespołowi ekspertów i partnerom społecznym projektu generalnej klauzuli antyabuzywnej (General Anti-Avoidance Rule). Zgodnie z jego
oświadczeniem konsultacje miały być ukierunkowane głównie na odpowiedź na pytania: czy klauzula
w zaproponowanej formie umożliwi skuteczne przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania, czy
będzie korespondowała z deklarowaną chęcią utrzymania stabilności i przewidywalności brytyjskiego
systemu podatkowego i jego atrakcyjnością z inwestorskiego punktu widzenia.
W niniejszym artykule, z pośród wszystkich
wprowadzonych lub zaproponowanych w ostatnim
czasie przez rząd brytyjski instrumentów walki z omijaniem prawa podatkowego, zostaną zaprezentowane
trzy klauzule: generalna klauzula antyabuzywna (General Anti-Avoidance Rule), przepisy przeciwdziałające zawieraniu w ramach grupy spółek umów w
celu obniżenia zobowiązań podatkowych (group mismatches) oraz klauzula przeciwdziałająca ukrywaniu faktycznych wynagrodzeń pracowników poprzez
ich wypłatę na rzecz podmiotu trzeciego (disguised
remuneration).
3. Wypłata wynagrodzenia na rzecz podmiotu trzeciego (Disguised Remuneration)
Projekt klauzuli przeciwdziałającej ukrywaniu faktycznych wynagrodzeń pracowników poprzez
ich wypłatę na rzecz podmiotu trzeciego został opublikowany 9 grudnia 2010r, a same przepisy znalazły
się w ustawie budżetowej9 na rok 2011r. i stanowi9

Finance Act 2011 (również Finance Bill). W Wielkiej Brytanii
obowiązują ustawy odnoszące się do poszczególnych rodzajów
podatków, jednak gdy ustawodawca postanawia zmienić konstrukcje
podatkowe najczęściej robi to w ustawie budżetowej uchwalanej
co roku i obowiązującej tylko w danym roku (od 6 kwietnia do 5
kwietnia roku następnego). W literaturze można spotkać się również
z pojęciem Budget 2010 albo 2011 itp. Nie jest to, to samo co
Finance Bill. Ten ostatni to projekt Finance Act. Budget to rodzaj
raportu na temat polityki ﬁnansowej rządu, zmian w dochodach,
wydatkach oraz prawie podatkowym oraz ich uzasadnienie połączone
z przedstawieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej kraju
(Porównaj:
http://www.hm-treasury.gov.uk/ﬁnance_bill_index.htm
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ły jednocześnie nowelizację odpowiednika polskiej
ustawy o podatku dochodowym od dochodów osób
ﬁzycznych, czyli Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 (dalej: ITEPA 2003)10 . W wypadku
disguised remuneration unikanie lub odroczenie opodatkowania polega na wypłacie świadczeń pracowniczych na rzecz podmiotu trzeciego (np. funduszu
inwestycyjnego lub trustu, czyli podmiotu powierniczego) dzięki czemu uzyskuje się obniżenie zobowiązań w podatku dochodowym i składkach na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions).
Osoby wynagradzane w ten sposób mogą korzystać
ze środków im przynależnych i gromadzonych za pomocą podmiotu trzeciego, ale jednocześnie podnosi
się, że takie aktywa nie podlegają opodatkowaniu ze
względu na to, że pracownicy nie są właścicielami
tych środków w sensie formalnym. Zgodnie z zapowiedziami bardzo obszerne regulacje znalazły się w
załączniku (schedule) 2 do Finance Act 2011, które
dodają do ITEPA 2003 nową część (part) 7a - Dochody pracownicze uzyskiwane za pośrednictwem
podmiotu trzeciego (Employment Income Provided
Through Third Parties)11. Zgodnie z tymi normami
zobowiązanie podatkowe ma powstawać również, jeśli środki uzyskuje podmiot trzeci, ale stanowią one
w rzeczywistości wynagrodzenie lub pożyczkę w
związku z wykonywaną w przeszłości, obecnie lub w
przyszłości pracą. Są to kwoty pozostawione do dyspozycji pracownika w taki sposób, że może on nimi
swobodnie dysponować. Spod reżimu przepisów są
jednak wyłączone zarejestrowane pracownicze programy emerytalne, programy akcjonariatu pracowniczego, zwykłe umowy prywatnoprawne oraz tzw.
pakiety socjalne (beneﬁt packages) pod warunkiem,
że te ostatnie dostępne są dla wszystkich pracowników. Ciekawym rozwiązaniem są zwłaszcza normy
przeciwdziałające „uprzedzaniu” legislacji (anti-forestalling provisions). Jeśli jakieś środki lub płynne
aktywa są pozostawiane do dyspozycji pracowników
pomiędzy datą ogłoszenia noty prasowej zawierająoraz http://www.hm-treasury.gov.uk/about_budget.htm). Finance Act
jest natomiast aktem zawierającym normy prawno-ﬁnansowe i jest
uchwalany przez Parlament. Zwiera zmiany w ogólnych ustawach
podatkowych, potwierdza obowiązywanie wspominanych ustaw oraz
ustaw kształtujących ustrój administracji skarbowej, również wylicza
dochody i wydatki w danym roku, oraz poziom deﬁcytu budżetowego.
Pełen tradycyjny tytuł to: An Act to grant certain duties, to alter other
duties, and to amend the law relating to the National Debt and the Public
Revenue, and to make further provision in connection with ﬁnance.
10
Tekst ustawy dostępny na stronie internetowej: http://www.legislation.
gov.uk.
11
Treść załącznika 2 do Finance Act 2011 dostępna na stronie: http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/11/schedule/2.

cej bardziej szczegółowe wyjaśnienie nowych przepisów, tj. od 9 grudnia 2010r., a dniem poprzedzającym
ich wejście w życie, tj. 5 kwietnia 2011r., to również
do nich stosowane będą regulacje Finance Act 2011.
W tym wypadku ochrona praw podatników następuje
poprzez danie im możliwości zwrócenia podmiotom
trzecim wypłaconych podatnikom aktywów lub środków do 6 grudnia 2012r. Po tej dacie ostatecznie powstaje zobowiązanie podatkowe i obowiązek zapłaty
składek12.
4. Pożyczki wewnątrzgrupowe (Group Mismatches)
Kolejną praktyką podatników mającą na celu
unikanie opodatkowania, z którą postanowiono walczyć, określa się mianem group mismatches13. Są to
plany udzielania sobie nawzajem przez podmioty
należące do grupy spółek pożyczek oraz kupowania
i sprzedawania instrumentów pochodnych, w taki
sposób, żeby powstały koszty uzyskania przychodów
podlegające odliczeniu, ale niezrównoważone przez
symetrycznie pojawiający się przychód dla innych
spółek z „rodziny”, albo w celu odsunięcia momentu powstania zobowiązania podatkowego w czasie.
W związku z tym w Finance Act 2011 znalazły się
przepisy nowelizujące Corporate Tax Act 200914, odnoszące się do co najmniej dwóch spółek należących
do grupy, które biorą ze sobą udział w planie (strukturze), który:
(I) z założenia (viewed from the outset), z dużym
prawdopodobieństwem (practically certain) ma doprowadzić do powstania korzyści podatkowych
w wysokości wyższej od nieznacznej (negligible)
w związku z niesymetrycznym pod względem podatkowym traktowaniem transakcji pożyczek i nabywania derywatów lub
(II) do którego przystępują podmioty z grupy po to,
aby uzyskanie wyżej wspomnianych korzyści było
możliwe (obtaining chance of securing).
Jeśli zajdzie warunek I lub II takie umowy
stają się neutralne podatkowo, nie powstanie ani
12

Krótkie omówienie nowelizacji ITEPA 2003 znajduje się na stronie:
http://www.hmrc.gov.uk/budget-updates/autumn-tax/wms-aa.pdf.
13
Projekt przepisów wraz z obszernym uzasadnieniem oraz
wątpliwościami, które pojawiły się po przedstawieniu nowej legislacji
do konsultacji społecznych dostępny jest na stronie: http://www.hmrc.
gov.uk/budget-updates/group-mismatches.pdf.
14
W skrócie CTA 2009 - odpowiednik ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych. Nowelizacja polegała na dodaniu rozdziału (part)
21B do ustawy (sections 937P-937Z). Przepisy dostępne na stronie:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/11/schedule/5.
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koszt do odliczenia, ani przychód do opodatkowania
dla żadnego z podmiotów. Struktury mające na celu
unikanie opodatkowania należy zgodnie z nowymi
przypisami interpretować jako takie, jeśli nie istnieje
praktycznie żadne prawdopodobieństwo, że nie pozwolą one na uzyskanie korzyści podatkowych (…
there is no practical likelihood that the scheme will
fail to secure a relevant tax advantage)15. Struktury te
są oceniane jako będące nadużyciem prawa a priori, a
nie wyłącznie jeśli rezultatem ich realizacji są korzyści podatkowe16. Przepisy dotyczą struktur (planów)
realizowanych w każdym czasie, również przed wejściem w życie tych przepisów, ale skutek neutralności
podatkowej transakcji przewidzianych przez taki plan
następuje tylko w stosunku do przychodów i kosztów, które powstały po dniu wejścia w życie powyżej
wspomnianych norm.
5. Generalna klauzula antyabuzywna (General
Anti-Avoidance Rule)
Bez wątpienia najdalej idącą zmianą w systemie brytyjskiego prawa podatkowego jest planowane
wprowadzenie generalnej klauzuli anty-abuzywnej
(dalej jako: GAAR17). Ma być ona wprowadzona do
Finance Act 2013. Jak wspomniano 6 grudnia 2010
r. ukazała się informacja o rozpoczęciu intensywnych prac nad kształtem klauzuli. Przewodniczenie
15

Section 937Q Corporate Tax Act 2009.
Początkowo proponowano również wprowadzenie przepisów, które
uniemożliwiałyby obniżanie zobowiązań podatkowych podmiotów
powiązanych poprzez konwersję długu jednej spółki na kapitał
zakładowy drugiej. Planowano uzyskać taki efekt poprzez poszerzenie
stosowania przepisów dotyczących Loan relationships treated
differently by connected debtor and creditor (section 418 Corporation
Tax Act 2009) również do takich przypadków. W ostateczności
uchylono jednak wprowadzające takie regulacje przepisy Finance
Act 2011. Patrz: http://www.hmrc.gov.uk/budget-updates/creditordebtor.pdf; http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/11/section/29.
Prawdopodobnie ze względu na bardzo szerokie zakreślenie granic
klauzuli group mismatches, przepisy przeciwdziałające pewnemu
typowi działań zmierzających do unikania opodatkowania nie wydają
się konieczne. Wprowadzono natomiast zmiany mające na celu
opodatkowanie przychodów pojawiających się w stosunkach pożyczki
lub związanych z nabywaniem instrumentów pochodnych a zgodnie
z zasadami rachunkowości nierozpoznawanych dla celów rachunkowych
(Derecognition of loan relationships and derivative contracts). Ujęte
zostały one w załączniku 4 (Schedule 4) Finance Act 2011. Patrz: http://
www.hmrc.gov.uk/budget-updates/derecognition.pdf.
17
GAAR – skrót od general anti-avoidance rule; Szczegółowe klauzule
antyabuzywne, dotyczące różnych stanów prawnopodatkowych są
czasami nazywane w literaturze anglojęzycznej targeted anti-avoidance
rules, w skrócie TAAR. Choć do tej pory w brytyjskim systemie prawa
podatkowego nie było GAAR, szczegółowe klauzule antyabuzywne są
bardzo liczne, szacuje się ich liczbę na ok. 300. Porównaj: Raport grupy
studyjnej ds. GAAR (G. Aaronson, GAAR Study, A study to consider
whether a general anti-avoidance rule should be introduced into the UK
tax system, 11.11.2011) dostępny na stronie HM Tresury: http://www.
hm-treasury.gov.uk/d/gaar_ﬁnal_report_111111.pdf, str. 18.
16
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nad pracami powierzono Grahamowi Aaronsonowi
QC18. Prócz wymienionych wcześniej warunków,
które ma spełniać GAAR takich, jak efektywność
w walce z unikaniem opodatkowania przy zachowaniu
sprawiedliwości i stabilności, a także atrakcyjności
biznesowej brytyjskiego systemu podatkowego, wymienione zostały również dbałość o to, by stosowanie
klauzuli nie wywołało nadmiernych kosztów po stronie podatników, a także po stronie administracji skarbowej oraz nie spowodowało zaniedbań w zakresie
innych jej zadań19. Ostateczny raport grupy studyjnej
ds. GAAR został opublikowany 21 listopada 2011r.20
Zdaniem ekspertów mająca szerokie zastosowanie
klauzula mogłaby negatywnie oddziaływać na atrakcyjność Wielkiej Brytanii z punktu widzenia inwestorów, powodować powstanie znacznych kosztów po
stronie podatników oraz organów władzy skarbowej,
a także wyposażyć administracje skarbową w dyskrecjonalną władzę rozstrzygania, kiedy ma ona do czynienia z rozsądnym i odpowiedzialnym (reasonable
and sensible tax planning), a kiedy z łamiącym prawo
planowaniem podatkowym (abusive arrangments).
Natomiast mająca umiarkowane zastosowanie generalna klauzula antyabuzywna powinna mieć korzystne oddziaływanie na system podatkowy i walkę
z kryzysem ﬁnansów publicznych. Przede wszystkim
poprzez uniemożliwienie powstawania sztucznych
struktur, które powodują, że wola Parlamentu staje się
ﬁkcją oraz zabezpieczenie przed nieuczciwą konkurencją ze strony podatników stosujących takie struktury w odniesieniu do tych, którzy odpowiedzialnie
wypełniają swoje obowiązki. Również doradcy podatkowi, którzy nie godzą się z takimi praktykami,
nie będą tracić klientów na rzecz tych, którzy gotowi
są spełniać życzenia podmiotów chcących nadużywać prawa. Brak klauzuli przeciwdziałającej takim
praktykom powoduje niepewność w odniesieniu do
wyników sporów toczących się przed trybunałami
i sądami podatkowymi. Sędziowie w konfrontacji
z agresywnymi strategiami podatkowymi często
znacznie modyﬁkują tradycyjne zasady interpretacji
prawa stanowionego, co rodzi nowe ryzyka podatkowe również dla podmiotów stosujących legalne
i rozsądne planowanie podatkowe. Raport podkreśla
również, że często potępiane skomplikowanie i obszerność ustaw podatkowych wynika właśnie z po18

Queen Councel, w skrócie QC, to honorowy tytuł nadawany
wyróżniającym się lub mającym szczególne zasługi prawnikom
z krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
19
http://www.hmrc.gov.uk/budget-updates/gaar.pdf.
20
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/gaar_ﬁnal_report_111111.pdf.
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trzeby tworzenia ciągle nowych specyﬁcznych norm
przeciwdziałających unikaniu danego typu podatków.
Uniwersalna klauzula mogłaby pomóc w wyeliminowaniu takich tendencji. Po jej wprowadzeniu należałoby dokonać przeglądu szczegółowych klauzul
anty-abuzywnych i być może z części z nich zrezygnować. Aby ułatwić podatnikom i administracji lokalizowanie granic dozwolonego i niedozwolonego
planowania podatkowego należałoby powołać w tym
celu niezależne ciało doradcze. Zdaniem grupy studyjnej właśnie taką wyważoną generalna klauzulę anty-abuzywną należałoby wprowadzić do brytyjskiego
prawa podatkowego.
Początkowo GAAR miałaby się odnosić do
podatku dochodowego od osób ﬁzycznych i prawnych oraz od zysków kapitałowych, a później także
podatku od transakcji dotyczących gruntów (stamp
duty land tax). Raport stwierdza że taka klauzula nie
byłaby potrzebna w odniesieniu do podatku od towarów i usług, a ponad to mogłaby by zostać uznana za
niezgodną z prawem Unii Europejskiej21.

podejmują te, które zapewniają im najdogodniejszą
pod względem podatkowym sytuację, np. lokując zakład przedsiębiorstw w specjalnej streﬁe ekonomicznej lub inwestując w nowe technologie, aby uzyskać
zwolnienia podatkowe;
2) Zapewnienie ochrony działaniom i czynnościom
nie mającym na celu obniżania zobowiązań podatkowych. W takim wypadku dowód miałby spoczywać
na podatniku;
3) Nałożenie na organy administracji skarbowej obowiązku dowodzenia, że dane czynności czy struktury nie mają charakteru uzasadnionego planowania
podatkowego i nie stanowią korzystania z wachlarza ulg czy zwolnień przyznanych podatnikom przez
ustawodawcę. Podatnik musi być ponad to informowany o zamiarze zastosowania wobec niego GAAR
i mieć prawo wypowiedzenia się na ten temat. Jest
to niezbędne ponieważ kontekst w jakim podatnik
dokonał określonych transakcji może zostać błędnie
zrozumiany przez organy podatkowe lub dotyczyć
obszarów takich, jak ﬁnanse, które ulegają zmianom
w niezwykle szybkim tempie;

Aby uchronić podatników przed niepewnością i zapewnić właściwe oddziaływanie GAAR gru4) Utworzenie Panelu Doradczego (Advisory Panel)
pa studyjna zaproponowała instrumenty zabezpieczaskładającego się z ekspertów w dziedzinie podatków,
jące (safeguards)22. Miałyby stanowić je:
w przeważającej większości z poza administracji
1) Wyraźne zastrzeżenie, że klauzula nie znajduje skarbowej, który to wskazywałby czy zastosowanie
zastosowania do uzasadnionego planowania podatko- przepisów anty-abuzywnych w danym przypadku jest
wego (reasonable tax planning). W razie wątpliwości słuszne. Opinie Panelu nie byłyby jednak wiążące ani
czy mamy do czynienia z uzasadnionym planowaniem dla podatnika ani dla organów administracji, poniepodatkowym czy całkowicie sztucznymi strukturami waż każda decyzja o zastosowaniu klauzuli podlegałnależy rozstrzygać na korzyść podatnika. Ponad to by kontroli sądowej co do jej zasadności. Stanowiska
GAAR nie może być traktowana jak dyrektywa in- Panelu Doradczego powinny być publikowane;
terpretacyjna czy element konstrukcji prawnopodat5) Umożliwienie podatnikom i organom adminikowych, a pierwszeństwo zawsze trzeba przyznawać
stracji odwoływania się do materiałów dostępnych
regulacjom poszczególnych ustaw. Przepisy powinny
publicznie w celu określenia granic akceptowanego
być tak sformułowane, aby uniemożliwiały przyplanowania podatkowego. Materiały takie byłyby
znanie korzyści podatkowych, które są niezgodne z
oﬁcjalnie publikowane, a powstawałyby w toku koncelami ustaw, tj. korzyściami, których ustawodawca
kretnych i indywidualnych postępowań, w których
nie przewidział dla podatników23. GAAR nie może
rozważano by zastosowanie GAAR;
być stosowana w sytuacji, w której podatnicy mając
wybór z pośród wielu różnych możliwych decyzji, 6) Obowiązkowego zatwierdzania wszystkich przy21
padków stosowania GAAR przez osoby sprawujące
Raport grupy studyjnej ds. GAAR, str. 7.
22
funkcje kierownicze w administracji skarbowej w
Ibidem, str. 28-39, 40-43.
23
Raport stwierdza, że ustawodawca oferuje podatnikom różne korzyści celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa i odpopodatkowe pod warunkiem podjęcia przez nich określonych działań
wiedzialności za podejmowane przez władze publiczlub znalezienia się w określonej sytuacji osobistej i gospodarczej.
Nawet w sytuacji, w której podatnicy podejmą czynności sztuczne ne czynności;
lub nadzwyczajne (abnormal) w celu uzyskania takich zgodnych z
wolą Parlamentu korzyści, nie należałoby stosować do nich reżimu
generalnej klauzuli. Patrz: Raport grupy studyjnej ds. GAAR, str. 32
i 33.

7) Dołączenie do ustawy wprowadzającej GAAR instrukcji (guidance notes) dotyczących jej stosowania,

25

CJVMFUZO
QSBXB!GJOBOTPXFHP

co zapewniłoby konieczność interpretowania samej
klauzuli w połączeniu z tymi wytycznymi24. Nowe
instrukcje oraz modyﬁkacje poprzednich sporządzane byłyby przez Panel Doradczy.
8) Generalna klauzula powinna przewidywać różne
sankcje dla różnych działań podatników. Czasem pominięcie skutków podatkowych działań abuzywnych
będzie wskazane. Natomiast jeżeli takie działania
dodatkowo wywołują skutki w sferze praw podmiotowych osób ﬁzycznych i prawnych oraz rzeczywiste skutki ekonomiczne, to skutki podatkowe należy
oceniać stosując ﬁkcję zajścia zdarzenia, a właściwie
hipotetycznej transakcji wywołującej takie same lub
zbliżone skutki, ale nie będących rezultatem nadużycia prawa. Dowód w odniesieniu do tego czy taka hipotetyczna transakcja została wybrana właściwie w
kontekście danej sprawy spoczywałby na administracji skarbowej. Raport nie rekomenduje wprowadzania dodatkowych sankcji jak odsetki za zaległości czy
odpowiedzialności karnoskarbowej dla podatników,
wobec których zastosowano klauzulę, ponieważ wtedy mogłaby być ona stosowana jako broń, a nie jako
ochrona przed niepożądanymi praktykami niektórych
podmiotów25.
9) Możliwość wydawania zaświadczeń i certyﬁkatów (clearances)26 o zgodności działań podatników z
GAAR zapewniono by tylko w wyjątkowych wypadkach, na przykład w odniesieniu do zjawisk restrukturyzacyjnych.
Grupa ekspertów zauważa w swoim raporcie, że dotychczasowe metody zwalczania unikania
opodatkowania czyli: sądowa wykładnia celowościowa ustaw podatkowych, szczegółowe klauzule
antyabuzywne (TAARs27) czy DOTAS28 okazują się
24

Grupa studyjna proponuje umieszczenie tych instrukcji w załączniku
(schedule) do przyszłego Finance Act wprowadzającego samą GAAR.
Raport grupy studyjnej ds. GAAR, str. 29.
25
Raport grupy studyjnej ds. GAAR, str. 39.
26
Clearances – certyﬁkaty wydawane przez HM Revenue and Customs
dotyczące planowanych przez podatników czynności, zaświadczające
o ich zgodności z prawem, są wydawane na przykład w wypadku
porozumień o cenach transakcyjnych. Patrz: http://www.hmrc.gov.uk/
cap/.
27
Patrz przypis 17.
28
DOTAS - skrót od Disclosure of tax avoidance schemes – są
to przepisy niektórych ustaw brytyjskich, zwłaszcza dotyczących
podatków dochodowych, nakładające na podatników obowiązek
informowania administracji skarbowej o podejmowanych przez nich
działaniach o charakterze planowania podatkowego mających cechy
wymienione przez przepisy, w reakcji na które administracja może
uznać je za abuzywne i zakazać ich stosowania. Obowiązek ich
zgłaszania jest również wykorzystywany przy projektowaniu zmian
w ustawach. Patrz: Raport grupy studyjnej ds. GAAR, str. 18;

26

nieprzydatne w walce z najbardziej rażącymi ich
przykładami. Obecnie coraz częściej podatnicy omijając opodatkowanie bazują na jasnych i klarownych
przepisach prawa podatkowego, które nie pozwalają
na dostosowanie oceny legalności działania do kontekstu poczynań podatników oraz trudno jest wyczytać ich cel czy funkcję jaką mają pełnić. Pojawianie
się całkowicie sztucznych struktur, mających na celu
wyłącznie obniżenie swoich zobowiązań podatkowych powoduje, że w ocenie ekspertów wprowadzenie GAAR jest w Wielkiej Brytanii konieczne.
Konsultacje z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych trwały od czerwca do września 2012r. Grupa
studyjna przygotowała również suplement do raportu
na temat GAAR29, który ukazał się 27 czerwca 2012r.
i był podstawą konsultacji. W tym najnowszym dokumencie grupy studyjnej postanowiono rozszerzyć
zastosowanie klauzuli także do innych podatków, w
tym nowego podatku od własności nieruchomości o
wysokiej wartości. Dodatkowo zrezygnowano z „zabezpieczenia” działań podatników nie zmierzających
do uzyskana żadnej korzyści podatkowej, stwierdzając, że najprawdopodobniej takie zastrzeżenie miałoby minimalne zastosowanie w praktyce. W odniesieniu do sankcji przewidziano rozwiązanie prostsze,
to znaczy dano organom skarbowym kompetencje do
określenia sankcji według własnego uznania, kierując
się tym, co sprawiedliwe i uzasadnione (just and reasonable). Postanowiono również, że zaświadczenia
i certyﬁkaty (clearances) potwierdzające zgodność
działań podatników z GAAR nie będą w ogóle wydawane przez HM Revenue and Customs. Guidance
Rules miałyby być wydawane przez samą administrację skarbową, a tylko zatwierdzane przez Panel
Doradczy, co zdaniem grupy studyjnej usprawni ich
tworzenie i ujawnianie. Zgodnie z planami rządu generalna klauzula antyabuzywna ma zostać wprowadzona do Finance Act 2013.
6. Zakończenie
Powyżej przedstawione zmiany prawne są
tylko wycinkiem polityki obecnie realizowanej w
Wielkiej Brytanii. Ze względu na ich uniwersalny
omówienie DOTAS także na stronie HM Revenue and Customs: http://
www.hmrc.gov.uk/so/dotas.htm.
29
G. Aaronson, GAAR Study, A study to consider whether a general
anti-avoidance rule should be introduced into the UK tax system,
Supplementary Report by Graham Aaronson QC, 27th June 2012,
dostępny na stronie HM Treasury: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/
gaar_study_supp_report_250612.pdf.
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charakter podobne klauzule mogłyby również znaleźć
zastosowanie w prawie polskim. Zwłaszcza szczególnie inspirujące wydają się idee dotyczące konstrukcji
generalnej klauzuli antyabuzywnej, nad której wprowadzeniem zastanawiają się również polskie władze.
Brytyjska walka z unikaniem opodatkowania przejawia się również w postaci obserwowania sposobów
planowania podatkowego i takiej nowelizacji przepisów, aby uniemożliwić działania agresywne i sztuczne. Zjednoczone Królestwo szuka również sojuszników na arenie międzynarodowej, renegocjuje umowy
międzynarodowe i stara się korzystać z doświadczeń
i metod wprowadzanych lub wypracowanych w innych krajach. Czas pokaże, na ile te działania okażą
się skuteczne w konfrontacji z nigdy nie słabnącą pomysłowością podatników i doradców podatkowych.
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Zagadnienie bezpośredniego stosowania Konstytucji jako podstawy
rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
a przesłanki zwrotu nadpłaty podatkowej
Maciej Pisz, Sebastian Wijas
Spis treści:
1. Uwagi wstępne
2. Zagadnienie
bezpośredniego
stosowania
Konstytucji jako podstawy rozstrzygnięcia
w
postępowaniu
sądowym
(w
tym
sądowoadministracyjnym)
3. Nadpłata podatkowa i kwestia zwrotu nadpłaty
podatkowej
4. Uchwała NSA z 22 czerwca 2011 r. a przesłanki
zwrotu nadpłaty podatkowej
5. Podsumowanie
1. Wstęp
W
niniejszym artykule autorzy będą
chcieli zwrócić uwagę na zagadnienie bezpośredniego stosowania Konstytucji jako podstawy rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w
nawiązaniu do którego zostanie przedstawiona kwestia przesłanek zwrotu nadpłaty podatkowej. Już na
wstępie rozważań trzeba postawić tezę, że instytucję
nadpłaty podatkowej – i składające się na wspomnianą instytucję przesłanki zwrotu tejże nadpłaty – należy postrzegać nie tylko z punktu widzenia stanowiących je regulacji Ordynacji podatkowej, ale również
przez pryzmat odnoszącego się do nich orzecznictwa
sądów administracyjnych i wskazanych w nim norm
konstytucyjnych.
Taki sposób zapatrywania na nadpłatę podatkową i przesłanki jej zwrotu szczególnie wzrósł na
znaczeniu w ostatnim czasie, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny – wydając uchwałę całej Izby Gospodarczej z 22 czerwca 2011 r.1 – znacząco przyczynił
się do zmiany sposobu spojrzenia w doktrynie prawa
na katalog przesłanek zwrotu nadpłaty podatkowej.
Marcin Wiącek wskazuje, że można wręcz mówić o
tym, że sąd ten wywiódł dodatkową przesłankę zwrotu nadpłaty podatkowej2.
1 Uchwała NSA z 22 czerwca 2011 r. o sygn. I GPS 1/11,
ONSAiWSA z 2011 r. nr 5, poz. 93.
2 M. Wiącek, Konstytucyjne ograniczenia zwrotu nadpłaty
podatkowej (na tle orzecznictwa NSA), Przegląd Legislacyjny
2012, nr 1, s. 37.

W przypadku tym doszło zatem do wypracowania na drodze orzeczniczej nowego sposobu
postrzegania pewnych aspektów instytucji nadpłaty
podatkowej, co widać wyraźnie analizując niektóre
poglądy doktryny prawa w tej kwestii sprzed wspomnianej uchwały NSA3. Od czasu wydania wspomnianego orzeczenia – przy analizowaniu przesłanek
zwrotu nadpłaty podatkowej – nie można w związku z tym pomijać poczynionych w tym przedmiocie
konstrukcji orzeczniczych Naczelnego Sądu Administracyjnego wynikających z uchwały z 2011 r. Równocześnie należy wskazać, że przy odczytywaniu treści normatywnej instytucji nadpłaty podatkowej – i
związanych z nią przesłanek zwrotu nadpłaty – nie
można ograniczać się tylko do użycia norm Ordynacji
podatkowej4. Należy także, w pewnych przypadkach,
użyć norm Konstytucji5. Zasadności odnoszenia się
do norm konstytucyjnych przy wskazywaniu przesłanek zwrotu nadpłaty podatkowej dowiódł expressis
verbis w przytoczonej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
Co przy tym istotne, Naczelny Sąd Administracyjny – odnosząc się do norm Konstytucji RP
– bezpośrednio zastosował w tym przypadku ustawę
zasadniczą i dokonał stosownego rozstrzygnięcia w
odniesieniu do instytucji nadpłaty podatkowej. Jak
się przy tym wskazuje, sąd ten – stosując normy Konstytucji w taki sposób, że wywiódł z tych norm dodatkową przesłankę zwrotu nadpłaty podatkowej – skorzystał z kompetencji przyznanej mu przez art. 8 ust.
2 Konstytucji, która to regulacja wskazuje, że przepisy Konstytucji, co zasady, stosuje się bezpośrednio.
Niniejsza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego może być zatem uznana za wymowny przykład
bezpośredniego zastosowania ustawy zasadniczej w
postępowaniu sądowoadministracyjnym i to właśnie
w oparciu o jej tezy będą prowadzone dalsze rozważania w tym artykule.
3 Por. m. in. A. Krzywoń, Konstytucyjne aspekty nadpłaty
podatkowej, Przegląd Legislacyjny 2010, nr 4, s. 94.
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.
U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r., Dz. U., Nr 78 poz. 483, z późn. zm.
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Przed przejściem do analizy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2011 r. – w kontekście przesłanek zwrotu nadpłaty podatkowej – warto
jednak w pierwszej kolejności ukazać ogólne zagadnienie bezpośredniego stosowania Konstytucji jako
podstawy rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym
(w tym i sądowoadministracyjnym). Ponadto należy
przestawić pokrótce instytucję nadpłaty podatkowej i
– związaną z tą instytucją – kwestię zwrotu nadpłaty.
Posłuży to za punkt wyjścia do dalszych rozważań.

czej w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 2011 r.

Nie budzi w tym kontekście większych wątpliwości,
że art. 8 ust. 2 Konstytucji RP – stanowiący, że ,,przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
Konstytucja stanowi inaczej” – odnosi się również
do sądów. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w
swoich rozstrzygnięciach przez sądy jest, jak można
wskazać, praktyką nieczęstą, ale spotykaną. Trzeba
przy tym wspomnieć, że niezastosowanie w sprawie
2.
Zagadnienie bezpośredniego stosowania normy konstytucyjnej w niektórych przypadkach
Konstytucji jako podstawy rozstrzygnięcia może być wręcz uznane za naruszenie prawa przez
w
postępowaniu
sądowym
(w
tym sąd i może być podstawą wniesienia środka odwoławczego.
sądowoadministracyjnym)
Uznając za nie budzącą wątpliwości samą kwestię
Zdaniem autorów przywołanie zagadnienia bezpośredniego stosowania Konstytucji jako podbezpośredniego stosowania Konstytucji przez sądy w stawy rozstrzygnięcia przez sądy (w tym sądy adswoich rozstrzygnięciach jest o tyle kluczową kwe- ministracyjne), zauważyć równocześnie należy, że
stią, że to właśnie zastosowanie ustawy zasadniczej przedmiotem dyskusji jest natomiast kwestia dotyprzez Naczelny Sąd Administracyjny dało podstawę cząca dopuszczalnych form posługiwania się ustawą
do wydania rozstrzygnięcia w omawianej sprawie zasadniczą przez sądy8. W nawiązaniu do tego można
i wypowiedzenia się w kwestii przesłanek zwrotu spróbować wyróżnić kilka podstawowych form ponadpłaty podatkowej. Bezpośrednie zastosowanie sługiwania się Konstytucją przez sądy.
Konstytucji przez sąd administracyjny dowiodło, że
Jedną z form jest, ukazane już wyżej, bezpośrednie
instytucja nadpłaty podatkowej jest kształtowana nie
stosowanie Konstytucji dla rozstrzygnięcia sprawy
tylko przez regulację ustawową (Ordynację podatkosądowej (forma ta odnosi się do omawianej uchwały
wą), ale i przez Konstytucję RP. Gdyby – a contraNaczelnego Sądu Administracyjnego). W doktrynie
rio – nie doszło w tym przypadku do bezpośredniew kontekście tego zagadnienia rozróżnia się też czago zastosowania ustawy zasadniczej jako podstawy
sem jeszcze dwie bardziej szczególne kategorie: sarozstrzygnięcia przez sąd administracyjny, nie byłoby
moistne stosowanie Konstytucji oraz współstosowapodstaw do wysuwania nowych twierdzeń w przednie Konstytucji z normami ustawy9. Ponadto zwykło
miocie zwrotu nadpłaty podatkowej i niniejsze rozsię wyróżniać także stosowanie orzeczeń Trybunału
ważania byłyby bezzasadne.
Konstytucyjnego w miejsce uchylonych przez TryRozważając zagadnienie bezpośredniego stosowa- bunał przepisów oraz posługiwanie się pytaniami
nia ustawy zasadniczej jako podstawy rozstrzygnię- prawnymi (z ich ,,zwrotnym” obowiązkiem zastosocia przez sądy, należy zauważyć, że sama praktyka wania Konstytucji). Jak się przyjęło wskazywać, w
bezpośredniego stosowania norm ustawy zasadniczej przypadku pytań prawnych do Trybunału Konstytuprzez sądy w swoich rozstrzygnięciach jest uznawa- cyjnego sąd również stosuje Konstytucję, dokonując
na za dopuszczalną6. De lege lata sądom – w tym są- oceny konstytucyjności stosowanego prawa rangi
dom administracyjnym – wolno bowiem odnosić się ustawowej, tyle że ostateczna weryﬁkacja wyników
w swoich orzeczeniach do przepisów Konstytucji RP, takiej oceny należy do Trybunału. Równocześnie w
jak również stosować w rozstrzyganiu spraw normy przypadku aktów podstawowych, polskie sądy, w tym
tego aktu prawnego.7 Trudno zatem negować możli- także administracyjne, mogą w pełni samodzielnie
wość bezpośredniego zastosowania ustawy zasadni- (czyli bez kierowania pytania do Trybunału Konsty6 Choć w doktrynie prawa jeszcze niedawno zwracano uwagę, tucyjnego) rozstrzygać sprawę z pominięciem nieże pogląd o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji jako podstawy
rozstrzygnięcia nie jest powszechnie przyjęty (przynajmniej
nie jest powszechnie przyjęty przez orzecznictwo Sądu
Najwyższego). Por. A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie
Konstytucji przez sądy, Państwo i Prawo 2000, z. 5, s. 3.
7 M. Wiącek, op. cit, s. 37.
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8 Por. Ibidem.
9 A. Kabat, Stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie
Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] K. Działocha
(red.) Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2005, s. 85.
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konstytucyjnego przepisu. Jeszcze inną powszechnie
wykorzystywaną formą stosowania Konstytucji jest
technika wykładni ,,w zgodzie z Konstytucją”. Odnosi się to do sytuacji, gdy sąd – dokonując wykładni
przepisu ustawy – uznaje, że pewne rozumienie przepisu jest zgodne, a inne nie jest zgodne z ustawą zasadniczą. W takiej sytuacji sąd nie musi – a nawet nie
powinien – występować do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, lecz uprawniony jest do
samodzielnego rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o to
rozumienie, które jego zdaniem najlepiej odpowiada
standardowi konstytucyjnemu10. Jak się wskazuje w
tym kontekście, w sytuacji gdy możliwe będzie przyjęcie kilku różnych wykładni przepisu ustawowego,
sąd wręcz winien dać pierwszeństwo takiej wykładni,
która w największym stopniu koresponduje z treścią
Konstytucji11.
Co jest przy tym warte uwagi, same przepisy Konstytucji RP również mogą być – jak się wskazuje –
przedmiotem wykładni sądowej. Do ich wykładni
nie jest w związku z tym uprawniony tylko Trybunał Konstytucyjny. Wynika to z faktu, że de iure tezy
sformułowane w uzasadnieniach orzeczeń Trybunału
nie wiążą organów stosujących prawo, a zatem także
i sądów.
3. Nadpłata podatkowa i kwestia zwrotu nadpłaty podatkowej
Odnosząc zagadnienie bezpośredniego stosowania Konstytucji jako podstawy rozstrzygnięcia w postępowaniu
sądowoadministracyjnym do uchwały Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 2011 r. – dotyczącej przesłanek zwrotu nadpłaty podatkowej – trzeba w tym miejscu przedstawić jeszcze same założenia instytucji nadpłaty podatkowej.
Instytucja ta została uregulowana w rozdziale 9 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Stosownie
do treści Ordynacji podatkowej jako nadpłatę podatkową
uważa się między innymi kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku (art. 72 § 1 pkt 1) czy też
kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w
wysokości większej od należnej (art. 72 § 1 pkt 2). Nadpłata może przy tym wynikać na przykład z błędu popełnionego przez samego podatnika przy wypełnianiu deklaracji
10 Por. M. Wiącek, op. cit.
11
Por. A. Czaplicka (red.), Stosowanie Konstytucji
Rzeczypospolitej przez sądy administracyjne, Warszawa 2010,
s. 10.

podatkowych, wpłacenia kwoty przewyższającej wartość
należnej daniny czy dokonania wpłaty pewnej sumy mimo
braku istnienia zobowiązania podatkowego12.
Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na
kwestię zwrotu nadpłaty podatkowej. Mając na uwadze
powyższe rozważania, trzeba podkreślić, że obowiązek
zwrotu nadpłaty podatkowej jest jednym z elementów
składających się na instytucję nadpłaty. Jak przy tym można wskazać, chodzi w tym miejscu przede wszystkim o
obowiązek państwa zwrotu podatnikowi kwoty nienależnej lub zapłaconej przez niego w wysokości wyższej od
należnej.
Obowiązek ten jest związany z zasadą demokratycznego
państwa prawa (art. 2 Konstytucji). Jest to zarazem konsekwencja normy konstytucyjnej, stosownie do której podatek może być nałożony tylko ustawą (wynika to z art.
217 Konstytucji RP). Skoro podatnik jest zobowiązany
do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z przepisów
prawa, to można z tego wywieść również jego uprawnienie do zwrotu tego, co zostało nadpłacone albo zapłacone
bez podstawy ustawowej13.
W kontekście omawianego zagadnienia, Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu o sygn. P 45/0914 zwrócił uwagę,
iż podstawowym warunkiem zwrotu nadpłaty przewidzianym wyraźnie w treści art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej jest dokonanie nienależnej lub nadmiernej zapłaty.
Konieczne jest w związku z tym wystąpienie przesunięcia
majątkowego. Nadpłata występuje bowiem – jak się wskazuje – jedynie wtedy, gdy świadczący spełnia określone
świadczenie, znajdując się w błędnym przekonaniu, że
dokonuje zapłaty podatku15.
Adam Krzywoń – odnosząc się do nadpłaty podatku –
wskazuje na uzasadnienie jej zwrotu z konstytucyjnego
punktu widzenia. Wspomina on, że polski ustawodawca szeroko określił podstawy nadpłaty, co należy ocenić
pozytywnie. Na jednostkę został bowiem przerzucony
ciężar ustalenia konkretnej daniny publicznej. Zgodne z
zasadą zaufania obywatela do państwa (art. 2 Konstytucji
12 A. Krzywoń, op. cit., s. 87.
13 Por. L. Etel (red.), System prawa ﬁnansowego. Tom III.
Prawo daninowe, Warszawa 2010, s. 624.
14 Postanowienie TK z dnia 29 listopada 2010 r. o sygn. P
45/09, OTK ZU 2010 A nr 9, poz. 125.
15 Por. L. Etel (red.), op. cit., s. 629.
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RP) oraz konstytucyjnymi gwarancjami prawa własności
(art. 64 Konstytucji RP) jest zatem zapewnienie, że nawet
w przypadku zawinionego przez podatnika wadliwego
obliczenia podatku może on liczyć na jego zwrot. Jest to
szczególnie ważne w systemie prawnym, w którym poziom daninowych rozwiązań legislacyjnych często wykracza poza minimalny poziom świadomości prawnej społeczeństwa, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania
społecznego i gospodarczego, a przepisy prawa podatkowego są skomplikowane, kazuistyczne i zawiłe16.
Rozważając kwestię przesłanek zwrotu podatku należy
ponadto zwrócić uwagę, że w orzecznictwie występują dwa stanowiska co do charakteru prawnego instytucji nadpłaty. Nadpłata podatku może być uznana albo za
świadczenie przewyższające sumę obciążeń ﬁnansowych
podatnika regulowane wyczerpująco przepisami prawa
podatkowego przynależnego do prawa publicznego, albo
za nienależne świadczenie w rozumieniu prawa cywilnego. Powyższa kwestia jest o tyle istotna, iż cywilnoprawny
charakter nadpłaty mógłby oznaczać, że jedną z przesłanek
zwrotu nadpłaty jest – podobnie jak przy cywilnoprawnej
instytucji nienależnego świadczenia jako formy bezpodstawnego wzbogacenia uregulowanej w art. 405-410 Kodeksu cywilnego – poniesienie przez podatnika ciężaru
ekonomicznego nienależnego lub nadpłaconego podatku.
Będzie to kluczowe dla zrozumienia problemu wynikającego ze wspomnianej już kilkukrotnie w tym artykule
uchwale całej Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt. I GPS
1/11).

4. Uchwała NSA z 22 czerwca 2011 r. a
przesłanki zwrotu nadpłaty podatkowej
W uchwale z 22 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż: ,,Nie jest nadpłatą kwota podatku
akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten, kto ją uiścił, nie poniósł z
tego tytułu uszczerbku majątkowego”.
Takie rozumienie nadpłaty świadczy niewątpliwie o traktowaniu nadpłaty jako nienależnego świadczenia w rozumieniu prawa cywilnego. Naczelny Sąd Administracyjny
we wspomnianej uchwale dowiódł, że przesłanką zwrotu
16 A. Krzywoń, op. cit., s. 88.
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nadpłaty jest ,,uszczerbek majątkowy” czy też – jak się inaczej wskazuje – „ciężar ekonomiczny podatku” po stronie
podatnika, który poniósł on poprzez zapłatę nienależnego
lub nadpłaconego podatku.
Oczywiście już w tym miejscu należy przytoczyć, wynikające z uzasadnienia omawianej uchwały NSA, zastrzeżenie, że organy prowadzące postępowanie wszczęte
wnioskiem o zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym powinny za każdym razem badać, czy i w jakim zakresie podatnik ,,przerzucił” ciężar opodatkowania na nabywcę podatku akcyzowego. Nie jest dopuszczalne automatyczne
odmawianie zwrotu nadpłaty na podstawie domniemania
,,przerzucenia” ciężaru opodatkowania. Zwrotu nadpłaty
można odmówić dopiero wówczas, gdy organ wykaże, że
nie poniósł uszczerbku wskutek zapłaty nienależnej akcyzy17.
W kontekście niniejszych rozważań podkreślić należy, iż
Naczelny Sąd Administracyjny – wydając wspomnianą
uchwałę – bezpośrednio zastosował Konstytucję jako podstawę swego rozstrzygnięcia. Co więcej, wbrew temu, co
sugerowałaby lektura samej sentencji uchwały, w oderwaniu od jej uzasadnienia – to w zasadzie sama Konstytucja,
a nie Ordynacja podatkowa stanowiła podstawę rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie18.
Uchwała ta wywołała wiele dyskusji i kontrowersji, zarówno w kwestii rozstrzygnięcia, jak i przyjętej argumentacji.
Przyczyną tego stanu rzeczy był przede wszystkim fakt, że
omawiana uchwała NSA stanowiła odejście od literalnej
wykładni Ordynacji podatkowej w odniesieniu do instytucji nadpłaty podatkowej. Wynikająca z Ordynacji regulacja nadpłaty podatkowej w żaden sposób nie wskazuje
bowiem na przesłankę poniesienia uszczerbku w majątku
przez podatnika jako przesłankę zwrotu nadpłaty podatkowej. W świetle przytoczonej regulacji ustawowej nadpłata powinna być bowiem zwrócona niezależnie od faktu
poniesienia uszczerbku w majątku przez podatnika. Wobec powyższego, konieczność wywiedzenia tej przesłanki
zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego sąd ten wywiódł z
ustawy zasadniczej, bezpośrednio stosując ją jako podstawę swego rozstrzygnięcia.
Naczelny Sąd Administracyjny – dokonując rozstrzygnię17 Por. M. Wiącek, op. cit., s. 27.
18 Por. Ibidem, s. 25.
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cia – w pierwszej kolejności dokonał wykładni literalnej
art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej i – dokonując oceny konstytucyjności przedstawionej wyżej normy – uznał

podatnikowi jakiegokolwiek roszczenia majątkowego wobec państwa. Konstytucja bowiem nie gwarantuje, że na
błędach władzy można się wzbogacić20.

jej niekonstytucyjność. Uznał on, że norma o przytoczonej
wyżek treści narusza art. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 77 ust.
1 Konstytucji Już zatem na tym etapie toku rozumowania
Naczelnego Sądu Administracyjnego można, w pewnym
sensie, mówić o zastosowaniu ustawy zasadniczej.
W dalszej kolejności sąd ten nie zdecydował się jednak
wystąpić z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego – co ocenia się za krok racjonalny wobec ryzyka
umorzenia postępowania – lecz zdecydował się dokonać
interpretacji art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej z uw-

Co przy tym istotne, wynikający ze wspomnianej uchwały
NSA fakt wywołania uszczerbku w majątku podatnika –
jako przesłanka zwrotu nadpłaty – jest szczególnie istotny właśnie z punktu widzenia podatku akcyzowego, czyli
tego podatku, do którego odniósł się NSA w swoim rozstrzygnięciu. Z istoty podatku akcyzowego wynika bowiem,
że jest to podatek wliczany w cenę towaru, który sprzedaje podatnik i, w związku z tym, jest możliwe w świetle
prawa przerzucenie ciężaru opodatkowania na nabywcę
sprzedawanego towaru (czyli z reguły bezpośrednio na

zględnieniem norm konstytucyjnych, a także przy wykorzystaniu innych metod wykładni niż wykładnia językowa.
W efekcie Naczelny Sąd Administracyjny bezpośrednio
zastosował Konstytucję jako podstawę swojego rozstrzyg-

konsumenta). W żaden sposób tego ekonomicznego aspektu podatku nie odzwierciedliła jednak Ordynacja podatkowa, a zwrócił na nią uwagę dopiero NSA w przytoczonej uchwale.

nięcia i uznał w omawianej uchwale, że w świetle ustawy
zasadniczej (art. 1, art. 2, art. 64 ust. 1, art. 77 ust. 1) nie
jest dopuszczalny zwrot nadpłaty podatkowej w wysokości przekraczającej doznany uszczerbek majątkowy na
skutek zapłaty podatku, który prowadzi do wzbogacenia
podatnika19.

Abstrahując od powyższych wywodów, należy zwrócić
uwagę, że poprzez wydanie przedstawionej wyżej uchwały

Rozważając – w odniesieniu do wspomnianej uchwały
NSA – kwestię zwrotu nadpłaty, Marcin Wiącek konstatuje, że zwrot nadpłaty podatkowej jest ,,zadysponowaniem”
przez organ władzy publicznej majątkiem publicznym.
Jako świadczenie prowadzące do uszczuplenia majątku
publicznego, zwrot taki powinien być uzasadniony potrzebą ochrony określonej normy, zasady czy wartości konstytucyjnej. Marcin Wiącek – uzasadniając w tym kontekście
zwrot nadpłaty podatkowej z perspektywy konstytucyjnej
– stwierdza ponadto, iż z art. 64 ust. 1 Konstytucji (ochrona
własności i innych praw majątkowych) oraz z art. 77 ust. 1
Konstytucji (prawo do wynagrodzenia szkody, która została wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej) płynie wniosek, że podatnikowi,
który zapłacił podatek niezgodny z prawem, przysługuje
roszczenie o naprawienie skutków, które wywołała w jego
dobrach nieuzasadniona ingerencja państwa w jego prawa
majątkowe. Jeśli zatem zapłata podatku nie wywołała w

podatnika nie stoi na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty po-

dobrach podatnika uszczerbku, to – pomimo nielegalności działania państwa – Konstytucja nie przyznaje takiemu

20 Ibidem, s. 34-35.
21 Uchwała NSA z 13 lipca 2009 r. o sygn. I FPS 4/09,
ONSAiWSA z 2009 r. nr 6, poz. 102.
22 Por. A. Krzywoń, op. cit., s. 94.

19 Por. Ibidem, s. 29-35.

z 2011 r., Naczelny Sąd Administracyjny – przy ośmiu zdaniach odrębnych – odstąpił od poglądu prawnego wyrażonego w uchwale siedmiu sędziów Izby Finansowej z 13
lipca 2009 r.21 W uchwale tej przyjęto, że brak zubożenia
datkowej, a zatem można z tego wyciągnąć równocześnie
wniosek, że poniesienie uszczerbku majątkowego po
stronie podatnika nie stanowi przesłanki zwrotu tejże nadpłaty. Uchwała z 2009 r. bez wątpienia opierała się na
literalnym brzemieniu instytucji nadpłaty wynikającego z
Ordynacji podatkowej.
Wspomniana uchwała z 2011 r. stanowi jednak polemikę nie
tylko z wcześniejszymi orzecznictwem Naczelnego Sądu
Administracyjnego w tej materii ( w tym przede wszystkim z uchwałą z 2009 r.), ale również stoi w sprzeczności
z dotychczasowymi poglądami części doktryny prawa na
ten temat. Wystarczy przywołać choćby Adama Krzywonia, który wskazał na konstytucyjną niedopuszczalność
interpretacji sądowej, polegającej na tworzeniu nowych,
pozaustawowych przesłanek zastosowania art. 72 Ordynacji podatkowej22. Stwierdził on ponadto między in-
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nymi, że z konstytucyjnego punktu widzenia wydaje się
niedopuszczalna wykładnia art. 72 Ordynacji podatkowej
przez pryzmat celu jego ustanowienia czy funkcji, jaką ma
spełniać unormowanie dotyczące nadpłaty23.

5. Podsumowanie
W drodze podsumowania podjętych w niniejszym artykule rozważań, warto zauważyć, że zagadnienie bezpośredniego stosowania Konstytucji jako podstawy rozstrzygnięcia przez sądy, w tym sądy administracyjne, jest niezwykle
istotnym zagadnieniem dla współczesnego polskiego
sądownictwa. Bezpośrednie zastosowanie ustawy zasadniczej przez sądy w swoich rozstrzygnięciach może przy
tym mieć znaczący wpływ na sposób postrzegania instytucji prawnych z różnych gałęzi prawa. Wymownie ilustrować tę kwestię może przedstawiony przez autorów w
tym artykule przykład bezpośredniego zastosowania Konstytucji przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale
całej Izby Gospodarczej z 22 czerwca 2011 r.
Z pewnością omawiana uchwała NSA z 2011 r. dowodzić
może znaczenia bezpośredniego zastosowania Konstytucji
przez sądy administracyjne jako podstawy rozstrzygnięcia w odniesieniu do nadpłaty podatkowej jako instytucji
prawa podatkowego. Stosując w swoim rozstrzygnięciu
bezpośrednio ustawę zasadniczą, Naczelny Sąd Administracyjny istotnie wpłynął bowiem na sposób postrzegania
instytucji nadpłaty podatkowej, w tym – przede wszystkim
– kwestii przesłanek zwrotu tejże nadpłaty.
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