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IV Debata Podatkowa: 

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania
Od 15 lipca 2016 r. obowiązuje w polskim prawie podatko-

wym klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania1. Przepisy 
dot. klauzuli znajdują zastosowanie nie tylko do czynności do-
konanych po dniu ich wejścia w życie (tj. po 15 lipca 2016 r.), 
ale także do czynności dokonanych wcześniej, jeżeli korzyść 
podatkowa uzyskana została po tym dniu. Klauzula zakłada, 
że czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach 
z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skut-
kuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania 
był sztuczny. 24 listopada 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie odbyła się IV Debata Podatkowa2  poświęcona 
skutkom wprowadzenia do polskiego prawa klauzuli przeciwko 
unikaniu opodatkowania, z udziałem członków Rady do Spraw 
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. 

Wykład inauguracyjny wygłosił pan Leszek Grzybowski 
– dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Minister-
stwie Finansów, sekretarz Rady do Spraw Przeciwdziałania 
Unikaniu Opodatkowania. Zauważył, że od wielu lat w Pol-
sce obserwowane są różnego rodzaju zjawiska gospodarcze, 
które prowadzą do spadku udziału podatku dochodowego 
osób prawnych w PKB. Bliżej tendencje badano w latach 
2007–2015. W tym okresie stawka podatku dochodowego od 
osób prawnych (CIT) była stała i wynosiła 19%. Wzrost PKB 
wyniósł niemalże 51%, a jednocześnie odnotowano ponad 
30% spadek udziału CIT w PKB. Powszechnie postrzeganą 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest podejmowanie czynności 
doprowadzających do zmniejszania zobowiązań podatkowych, 
natomiast niemających uzasadnienia gospodarczego. Z głosem 
ad vocem wystąpił dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH, 
akcentując niepewność dotyczącą legislacji, interpretacji i sto-
sowania prawa podatkowego. Ustawy w zakresie podatków 
dochodowych zmieniano ponad 100 razy. Przedsiębiorcy są 
niepewni, jaki kształt przyjmie prawo podatkowe, jak będzie 
ono interpretowane i stosowane. Jednocześnie na przedsiębior-
ców nałożono szereg obowiązków dokumentacyjnych, które 
mają pozwolić administracji podatkowej weryfi kować, czy 
w sposób prawidłowy wykonują oni swoje obowiązki podat-
kowe. Wykonywanie tych obowiązków, tzw. pomocniczych, 
wiąże się z dużymi nakładami czasu i pieniędzy. Awansuje-
my wprawdzie w rankingu ‘Doing Business’, ale nie dzięki 
temu, że skracamy liczbę obowiązków pomocniczych, które 
służą obowiązkowi materialnemu, czyli poniesieniu daniny. 
W tym zakresie należy upatrywać szansy dla Rady do Spraw 
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, która może swo-
imi opiniami przeciwdziałać niepewności co do legislacji lub 
interpretacji prawa podatkowego. Dr hab. Marcin Jamroży 
przedstawił kontekst międzynarodowy, zwłaszcza projekty 
regulacji czy pakiety działań wdrażane na arenie międzyna-
rodowej, w szczególności Dyrektywę Rady UE 2016/1164 
z 12 lipca 2016 r. ustanawiającą przepisy mające na celu prze-
ciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają 
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
która zobowiązuje państwa unijne do podjęcia konkretnych 
działań przeciw unikaniu opodatkowania.

Gośćmi stołu panelowego byli: doc. dr Janusz Fiszer (Uni-
wersytet Warszawski, kancelaria GESSEL), dr hab. Dominik 

Gajewski, prof. SGH, Honorata Łopianowska, dyrektor De-
partamentu Reformy Administracji Skarbowej w Ministerstwie 
Finansów, Paweł Trojanek, przewodniczący Mazowieckiego 
Oddziału KIDP, Dariusz Wasylkowski (Wardyński i Wspól-
nicy sp.k.). Dyskusję panelową moderował prof. zw. dr hab. 
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Janusz Ostaszewski, dyrektor Instytutu Finansów, konfrontując 
uczestników stołu panelowego z licznymi pytaniami i wątpli-
wościami. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy nowe zapisy 
mające przeciwdziałać unikaniu opodatkowania wprowadzają 
porządek, transparentność, czy też otwierają ogromne pole do 
dowolnej interpretacji? Czy nie należało dopracować wykazu 
czynności, które byłyby sankcjonowane przez prawo podatko-
we? Co znaczy, że sposób działania podatnika był sztuczny? 
Co oznacza osiągnięcie korzyści podatkowej, sprzecznej w da-
nych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy 
podatkowej? Mamy do czynienia z sytuacjami nieostrymi, 
otwierającymi przestrzeń dla dowolnych interpretacji. Jaki-
mi kryteriami czy wzorcami mają się kierować członkowie 
Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, 
aby ustalić czy np. działanie przedsiębiorcy było rozsądne? 
Czy wprowadzenie tej klauzuli daje większą pewność pod-
miotom gospodarczym, czy też wprowadza ich w krąg dużej 
niepewności i małej stabilności, czyli innymi słowy, powoduje 
zwiększenie popytu na usługi konsultingowe? Kwestie pod-
niesione przez Profesora stanowiły przyczynek do ożywionej 

wymiany poglądów. Przynajmniej w jednym punkcie paneliści 
byli zgodni, że klauzula jest potrzebna w walce z uchylaniem 
się od opodatkowania (tzw. agresywną optymalizacją opodat-
kowania), ale w przyjętym kształcie otwiera przestrzeń dla dość 
dowolnych interpretacji. Dlatego dużym wyzwaniem dla Rady 
do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania jest wy-
pracowanie wzorców (standardów) oceny działań podatników 
i przeciwdziałanie – poprzez swoje opinie – niepewności co 
do interpretacji i stosowania prawa podatkowego.

Marcin Jamroży

 1Klauzula została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 13 maja 
2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2016, poz. 846).

 2Debaty Podatkowe to projekt cykliczny przeprowadzany w formie 
open. Program obejmuje wystąpienie problemowe (ok. 30 min.), głos ad 
vocem (ok. 15 min.), dyskusję panelową oraz komentarze z sali. Odnośnie 
do dotychczasowych Debat zob. streszczenia na: http://kolegia.sgh.waw.pl/
pl/KZiF/struktura/IF/cykl_debat_podatkowych/Strony/default.aspx

TTIP: płaszczyzna wyznaczania trendów 
przez UE i USA w gospodarce świata. 

Czy to możliwe? Czy realne?
7 grudnia 2016 r., w auli im. Michała Kaleckiego odbyła 

się debata pt. „Towards a new logic of the EU-US relations: 
analysing the strategic importance of TTIP”, co w wolnym tłu-
maczeniu oznacza „Wobec nowej logiki stosunków UE-USA: 
analiza strategicznej roli TTIP”. Organizatorami byli: Forum 
Ruchu Europejskiego Związek Stowarzyszeń oraz Instytut Stu-
diów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
SGH. Partnerami wspierającymi debatę byli Komisja Europej-
ska – Przedstawicielstwo w Polsce, Ambasada USA i Fundacja 
Konrada Adenauera w Polsce. 

Debatę otworzył prof. Jacek Prokop, prorektor SGH odpo-
wiedzialny za stosunki międzynarodowe oraz profesor Wojciech 
Morawski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Go-
ści powitała i spotkanie prowadziła dr Maria Dunin-Wąsowicz, 
członek Rady Forum Ruchu Europejskiego. Otwierający debatę 
podkreślili znaczenie stosunków państw europejskich oraz UE 
z USA, a w szczególności rolę jaką może w nich odgrywać 
umowa o wolnym handlu i partnerstwo inwestycyjne. Istotnie 
bliższa współpraca między tymi dwoma rynkami nabiera wagi 
we współczesnych warunkach, tj. w sytuacji wzrostu roli rynków 
azjatyckich, a zwłaszcza Chin, czy problemu fali uchodźców na-
pływających do Europy, kryzysu strefy euro (Grecja, Hiszpania, 
Portugalia, Irlandia, Włochy), nasilającego się nacjonalizmu, 
czy Brexitu, przygotowywanego po wynikach czerwcowego 
referendum w 2016 r. 

TTIP to skrót od nazwy negocjowanego od połowy czerwca 
2013 r. układu liberalizacji handlu, którego pełna nazwa brzmi 
Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne. Dotych-
czas odbyło się 15 rund negocjacji. Ostatnia z nich miała miejsce 
na początku października 2016 r. w Nowym Jorku. Rokowania 

odbywają się przemiennie raz w USA, raz w Brukseli. Plany 
przewidują, że traktat będzie miał 24 rozdziały. W przypadku 
4 rozdziałów partnerzy negocjacji są na zaawansowanym eta-
pie konsolidacji, dotyczy to konkurencji, ograniczenia barier 
handlowych i wspierania wymiany, średnich i małych przed-
siębiorstw oraz rozstrzygania sporów na linii inwestor państwo 
(ISDS). W 8 dalszych rozdziałach rozpoczęto proces konsolida-
cji. We wszystkich przypadkach zarówno UE, jak i USA przy-
gotowały swoje stanowiska, zawierające preferencje i priorytety. 
W przypadku 5 rozdziałów brak jest kompletu stanowisk obu 
stron. Obejmuje to działania antykorupcyjne, rozdział dotyczący 
energii i surowców, prawa i instytucji oraz tekstyliów i odzieży. 

Główne argumenty za TTIP obejmują udział UE i USA 
w światowym PNB, wymianie handlowej, inwestycjach za-
granicznych czy rejestrowanych licencjach innowacyjnych. We 
wszystkich tych dziedzinach oba rynki mają ok. 50% udziału: 
w części trochę niższy, w innych trochę wyższy. Udziały te 
jednak spadają, co wskazuje, że należy się spieszyć z umową, 
jeśli UE i USA chcą dyktować standardy i normy światowe. 
Jeśli to się nie powiedzie, to główną rolę w handlu światowym 
przejmą inne państwa, teraz zaliczane do grupy wschodzących 
gospodarek. 

Na debatę złożyło się sześć wystąpień, powiązanych ko-
mentarzami i pytaniami zadawanymi przez moderującą spo-
tkanie dr Marię Dunin-Wąsowicz. Pierwszy zabrał głos pro-
fesor Leif Johan Eliasson, szef Instytutu Nauk Politycznych 
z Uniwersytetu Wschodniego Strouddsburga (USA). W swoim 
wystąpieniu analizował możliwości wypracowania przyszłe-
go modelu współpracy między USA i UE. Stwierdził, że bez 
wątpienia współpraca i wolny handel są dobre dla obu gospo-




