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Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć
agresywne polega na wykorzystywaniu aspektów technicznych systemu podatkowego
planowanie lub rozbieżności pomiędzy dwoma systemami podatkowymi lub większą
podatkowe ich liczbą w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego
BEPS ang. Base Erosion and Profit Shifting, erozja bazy podatkowej
i przerzucanie zysków
CIT podatek dochodowy od osób prawnych
ceny transferowe, są to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi
ceny transakcyjne w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
czynności wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające
egzekucyjne do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego
CFC ang. controlled foreign corporation, zagraniczna spółka kontrolowana
cienka jedna z metod optymalizacji podatkowej w przypadku spółek działających
(niedostateczna) w grupie, z którą mamy do czynienia, gdy spółka kapitałowa utworzona
kapitalizacja jest ze znacznie niższym kapitałem niż wynika to z jej potrzeb; uzupełnienie
brakującego kapitału odbywa się poprzez uzyskanie pożyczki od udziałowca
(akcjonariusza) lub podmiotu z nim powiązanego; w rezultacie spółka
ma duże koszty finansowe związane z obsługą pożyczek i znacznie niższy
niż przy pełnej kapitalizacji dochód; podatkowe skutki niedostatecznej
(cienkiej) kapitalizacji sprowadzają się do tego, że spółka wypłaca swym
udziałowcom odsetki zamiast dywidendy (jej wysokość zależy
od wypracowanego zysku i jest opodatkowana), które podlegają zaliczeniu
do kosztów uzyskania przychodów
IOTA The Intra-European Organisation of Tax Administrations
kapitał zagraniczny kapitał wniesiony do przedsiębiorstwa, w postaci środków finansowych
(gotówka, akcje, obligacje), rzeczowych aktywów trwałych (maszyny,
urządzenia, środki transportu, nieruchomości), wartości niematerialnych
i prawnych (patenty, licencje, itp.) przez podmiot zagraniczny
kraj stosujący
szkodliwą
konkurencję
podatkową

do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zaliczamy kraje
wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych1
oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych2

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
optymalizacja działania potocznie zwane „optymalizacją podatkową” to działania,
podatkowa których podstawową cechą jest to, iż o wyborze konkretnego sposobu
przeprowadzenia danej transakcji czy formy prowadzenia działalności
decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa
16 ,2,37 8
podatkowego; są to działania, które formalnie mogą być zgodne
z obowiązującym prawem, powodują jednakże zmniejszenie dochodów
budżetu państwa i wywołują negatywne skutki wobec finansów publicznych

1
2

Dz.U. z 2013 r., poz. 494.
Dz.U. z 2013 r., poz. 493.

organ egzekucyjny organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych
w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji środków służących
doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków
o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym
oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków
podmiot podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w którym udziały posiada
z udziałem kapitału inwestor zagraniczny (ulokowany był kapitał zagraniczny)
zagranicznego
podmiot osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę
zagraniczny (zarząd) za granicą
podmioty pojęcie zdefiniowane zostało w art. 11 ust. 1 oraz 4–6 ustawy z dnia
powiązane 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych3;
w szczególności związek pomiędzy podmiotem krajowym a podmiotem
zagranicznym ma miejsce gdy:
1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio
w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział
w kapitale tego przedsiębiorstwa albo
2) podmiot zagraniczny bierze udział bezpośrednio lub pośrednio
w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada
udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio
lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym
i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział
w kapitale tych podmiotów
przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej4 – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
ustawa dzieli przedsiębiorców na: mikro, małych, średnich i pozostałych;
o zaliczeniu przedsiębiorcy do danej kategorii decyduje m.in. liczba
zatrudnionych pracowników (dla mikro, małych i średnich nieprzekraczająca
odpowiednio 10, 50 i 250 osób), wysokość rocznego obrotu netto
ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
(nieprzekraczająca odpowiednio 2, 10 i 50 mln euro) lub suma aktywów
bilansu przedsiębiorcy (nieprzekraczająca odpowiednio 2, 10 i 43 mln euro)
– w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych
przerzucanie takie ustalenie powiązań podmiotów gospodarczych, że w ich wyniku
dochodów zostają ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków,
które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w wyniku tego podmiot
nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych,
jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały
przychody pasywne w szczególności przychody z odsetek, licencji, dywidend
16 ,2,37 8 (finansowe)
RCL Rządowe Centrum Legislacji

3 	Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. W przypadku osób fizycznych podmioty powiązane określa przepis art. 25 ustawy z dnia
4

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.

środki egzekucyjne środki przymusu służące do doprowadzenia do wykonania
przez zobowiązanych obowiązków poddanych egzekucji administracyjnej;
w egzekucji świadczeń pieniężnych katalog środków egzekucyjnych
obejmuje 13 pozycji, np.: egzekucję z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę,
rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości
tytuł wykonawczy dokument będący podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji
administracyjnej, wystawiany przez wierzyciela według ustalonego
wzoru, zawierający m.in. oznaczenie wierzyciela, dane zobowiązanego
oraz wysokość należności pieniężnej i podstawę prawną obowiązku
podlegającego egzekucji
UE Unia Europejska
UKS urząd kontroli skarbowej
US urząd skarbowy
uszczuplenie ustalenie kontroli podatkowej wskazujące na zaniżenie należnych podatków
podatkowe
wierzyciel podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku
lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
lub zabezpieczającym
wskaźnik relacja liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości
skuteczności kontroli do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli
wyspecjalizowany urząd obsługujący podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy
urząd skarbowy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach skarbowych i izbach skarbowych5,
w tym podmioty, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód
roczny netto co najmniej 5 mln euro, banki, zakłady ubezpieczeń,
jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie instrumentami
finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, oddziały
lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych; wyspecjalizowanych
urzędów jest 20, ich nazwy, w odróżnieniu do zwykłych urzędów
skarbowych, związane są z nazwą województwa, w którym funkcjonują
16 ,2,37 8
zaległości należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął
i mogą być egzekwowane

5	Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm
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w p r o wa dz e n i e
Kontrola P/14/013 – „Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością
rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego” została
przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z „Planem pracy NIK na rok 2014”.
NIK badaniami objęła rozliczanie przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego podatku
dochodowego od osób prawnych oraz działania Ministra Finansów zmierzające do ograniczenia
przerzucania dochodów z przyczyn głównie lub wyłącznie podatkowych.
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w wielu krajach, w celu zmniejszenia swoich
zobowiązań podatkowych, skłonne są do stosowania agresywnego planowania podatkowego.
Zjawisko to przyczynia się do pomniejszania krajowej bazy podatkowej, powodując uszczuplenie
wpływów z podatków. Pozwala także podmiotom działającym w skali międzynarodowej
na osiąganie przewagi nad przedsiębiorstwami lokalnymi i prowadzi do szkodliwej konkurencji,
gdyż obciążenia podatkowe dla podmiotów lokalnych są większe niż podmiotów międzynarodowych.
Problem międzynarodowego unikania opodatkowania jest przedmiotem analiz i prac prowadzonych
zarówno na forum OECD oraz Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw. Podejmowane
inicjatywy zmierzają do zabezpieczenia systemów podatkowych przed szeroko stosowanymi
przez międzynarodowe podmioty gospodarcze szkodliwymi praktykami powodującymi
nadmierną utratę wpływów.
Do polskiego systemu podatkowego już kilkanaście lat temu wprowadzone zostały przepisy
w celu ograniczenia transferu zysków między powiązanymi podmiotami gospodarczymi poprzez
zawyżanie lub zaniżanie wartości transakcji w stosunku do wartości rynkowych. Najwyższa
Izba Kontroli dotychczas nie badała skuteczności ani działań polskiej administracji podatkowej
w przeciwdziałaniu manipulowania przychodami i kosztami uzyskania przychodów, ani strategii
podejścia Ministra Finansów do rozliczania podatku dochodowego przez podmioty działające
w skali międzynarodowej w celu zawężenia możliwości stosowania agresywnych praktyk
podatkowych, znacząco uszczuplających krajową bazę podatkową.
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1

założenia kontroli
	Cel główny kontroli
Celem kontroli była ocena zapobiegania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej
nielegalnemu transferowi dochodów przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego
oraz ocena wykonywania przez Ministra Finansów nadzoru nad organami podatkowymi
i organami kontroli skarbowej w zakresie wykonania zadań związanych z prawidłowością
rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
	Zakres podmiotowy kontroli
Kontrola była przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, pięciu z 16 urzędów kontroli skarbowej
oraz pięciu z 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na terenie pięciu województw,
a także w Rządowym Centrum Legislacji6. Wykaz skontrolowanych podmiotów przedstawiono
w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
	Zakres przedmiotowy kontroli
Przedmiotem kontroli była ocena:
−− sposobu typowania podmiotów do kontroli,
−− prowadzenia postępowań kontrolnych oraz jakości wydawanych rozstrzygnięć i efektów
finansowych,
−− prowadzenia postępowań karnych skarbowych,
−− egzekwowania należności podatkowych,
−− strategii podejścia Ministra Finansów do rozliczania podatku dochodowego przez firmy z udziałem
kapitału zagranicznego oraz podejścia systemowego do problematyki unikania opodatkowania
przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego,
−− wykonywania przez Ministra Finansów nadzoru nad organami podatkowymi i organami kontroli
skarbowej w sprawach wykrywania i zwalczania nieprawidłowości w rozliczaniu podatku
dochodowego przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.
	Okres objęty kontrolą
Kontrola NIK obejmowała okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.
	Podstawa prawna i okres przeprowadzenia kontroli
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK7 pod względem legalności,
gospodarności, rzetelności i celowości.
Kontrola została przeprowadzona od 1 września 2014 r. do 12 stycznia 2015 r.

6

8

7

Kontrolą objęto działania RCL w zakresie ogłaszania ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1328).
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.).
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Po dsum owan i e w y n i ków ko n t r o li

2.1 	Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe
nie przeprowadziły wystarczających i skutecznych działań mających na celu zapobieganie
uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez
transferowanie dochodów poza polski system podatkowy. Organy podległe Ministrowi
Finansów, zgodnie z zaleceniami Ministra, koncentrowały swoje działania na zwalczaniu
nieprawidłowości w podatku od towarów i usług.
W badanym okresie Minister Finansów nie dysponował analizami rozmiarów skali erozji
bazy podatkowej i przenoszenia dochodów oraz skutecznymi narzędziami prawnymi
zapewniającymi szczelność systemu podatkowego.
W 2014 r. przyspieszono prace nad uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego
oraz wypracowaniem podejścia jednostek podległych Ministrowi Finansów do kontroli
podmiotów dokonujących transferu dochodów.
Minister Finansów identyfikował ryzyka związane z rozliczaniem podatku dochodowego
przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego oraz przygotował zmiany legislacyjne
mające na celu wyeliminowanie mechanizmów agresywnego planowania podatkowego.
Zmiany zmierzające do ograniczenia zmniejszania się podstawy opodatkowania w podatku
dochodowym i transferu dochodów poza polski system podatkowy były spójne z rozwiązaniami
zalecanymi przez organy Unii Europejskiej oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej były niedostatecznie przygotowane
do prowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego. Przeprowadzono nieliczne kontrole mające na celu weryfikację
legalności transferu dochodów przez podmioty gospodarcze. Na zbyt małą liczbę planowanych
kontroli, poza niewystarczającym przygotowaniem organów podatkowych oraz organów
kontroli skarbowej do prowadzenia kontroli tych zagadnień, wpływ miały ograniczenia czasowe
wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz koncentrowanie się przez
te organy, zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku
od towarów i usług.
2.2 	Synteza wyników kontroli
1.	Minister Finansów zidentyfikował ryzyka związane z transakcjami mającymi na celu transfer
dochodów z przyczyn głównie lub wyłącznie podatkowych, w tym w obszarze wartości
niematerialnych i prawnych, finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi, restrukturyzacji
działalności oraz ukierunkował działania podległych jednostek na kontrole rozliczeń podmiotów
powiązanych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.
Wprowadzone lub zainicjowane zmiany legislacyjne zmierzające do uszczelnienia systemu
podatkowego, przeciwdziałania unikania opodatkowania dotyczyły (str. 28):
−− opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej przez polskich podatników
– zmiany weszły w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.;
−− przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa8 oraz niektórych
innych ustaw – przewidującego wprowadzenie przepisów w zakresie klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania;
8

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
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−− wprowadzania do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzul zapobiegających
wykorzystywaniu postanowień umownych lub ograniczających ich stosowanie w przypadku
tworzenia sztucznych struktur lub przeprowadzania transakcji, w których głównym celem
jest skorzystanie z preferencji przyznawanych w tych umowach;
−− renegocjowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu usunięcia postanowień
niekorzystnych dla systemu finansów publicznych;
−− włączenia spółki komandytowo-akcyjnej do zakresu podmiotowego ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych – zmiany weszły w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.;
−− zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu
określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania
podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów
powiązanych9 – zmiany weszły w życie 18 lipca 2013 r.
Rozwiązania mające na celu ograniczenie zmniejszania się podstawy opodatkowania w podatku
dochodowym i transferu dochodów poza polski system podatkowy były spójne z rozwiązaniami
zalecanymi przez organy Unii Europejskiej oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
W badanym okresie w polskim systemie podatkowym nie było klauzuli generalnej przeciwko
unikaniu opodatkowania. W wielu krajach rozwiązania wprowadzające ogólną klauzulę
przeciwko unikaniu opodatkowania funkcjonują od wielu lat. W maju 2004 r. Trybunał
Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 24b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Projekt założeń ustawy wprowadzający w ustawie Ordynacja podatkowa klauzulę przeciwko
unikaniu opodatkowania Minister Finansów przekazał do Komitetu Stałego Rady Ministrów
w połowie grudnia 2013 r. Komitet projekt założeń przyjął w lutym 2014 r., a projekt ustawy
w listopadzie 2014 r. Założono, że przepisy dotyczące klauzuli wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Projekt do zakończenia kontroli nie został skierowany do Sejmu RP. (str. 30, 24)
Rada Unii Europejskiej przyjęła 27 stycznia 2015 r. zmiany w dyrektywie dotyczącej
opodatkowania spółek dominujących i zależnych 10 w zakresie ogólnej klauzuli mającej
zapobiegać unikaniu opodatkowania. Klauzula ma ułatwić państwom członkowskim walkę
z agresywnym planowaniem podatkowym przez grupy przedsiębiorstw oraz zapewnić bardziej
sprawiedliwe opodatkowanie działalności gospodarczej w UE. Państwa członkowskie mają
wdrożyć nowe przepisy do końca 2015 r. (str. 22)
Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego 11 w założeniach nowej ordynacji
podatkowej z marca 2015 r. przyjęła, że przepisy ogólnego prawa podatkowego powinny
zawierać klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Takie unormowanie wyznaczy granice
dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma mieć
zastosowanie do wszystkich podatków, z wyjątkiem podatku od towarów i usług. (str. 23)

9 Dz.U. z 2014 r., poz. 1186.
10 Zmieniona została dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania
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mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich
(Dz.U. L 345 z 29.12.2011, s. 8).
Utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji
i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1471).
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2.	Urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe przy planowaniu kontroli koncentrowały się, zgodnie
z zaleceniami Ministra Finansów, na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku od towarów i usług.
Kontrola rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym prawidłowości
stosowania cen transferowych była przedmiotem niewielu kontroli. Liczba kontroli w podmiotach
działających w skali międzynarodowej, stosujących ceny transferowe, wynikała również z:
−− braku systemowych narzędzi umożliwiających typowanie do kontroli podmiotów powiązanych
kapitałowo i osobowo;
−− braku lub ograniczonego dostępu do baz danych porównawczych umożliwiających ocenę,
czy ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają od wartości
rynkowych;
−− dużej czasochłonność takich postępowań, podczas gdy ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej wprowadziła istotne ograniczenia w zakresie dopuszczalnego czasu trwania
kontroli;
−− niewystarczającego przygotowania pracowników do badania trudnych merytorycznie
zagadnień.
W 2014 r. nastąpiła intensyfikacja działań mających na celu poprawę przygotowania
urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych do typowania podmiotów do kontroli
oraz prowadzenia kontroli podmiotów działających z udziałem kapitału zagranicznego.
Zainicjowane zostały zmiany w organizacji służb podległych Ministrowi Finansów. Zarządzeniem
nr 16 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Minister Finansów powołał Zespół Zadaniowy do spraw
Kontroli Podmiotów Powiązanych. W ramach Zespołu podjęto prace nad określeniem zasad
analizy i oceny ryzyka oraz kierunków strategicznych kontroli, a także systemu gromadzenia
i analizy informacji. Wyznaczono urzędy kontroli skarbowej do pełnienia funkcji centrów
kompetencyjnych dla obszarów narażonych na nieprawidłowości szczególnie negatywnie
wpływające na dochody budżetu państwa, w tym centrum kompetencyjnego do spraw cen
transferowych oraz optymalizacji podatkowej. (str. 36, 44, 54)
3.	Skuteczność kontroli CIT w badanych urzędach kontroli skarbowej, mierzona relacją liczby kontroli,
w których stwierdzono nieprawidłowości do ogółem przeprowadzonych kontroli, wyniosła
71,3%, a kontroli podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 75,4%. W ich wyniku ujawniono
uszczuplenia w CIT na kwotę 1.563,1 mln zł, w tym na kwotę 1.309,3 mln zł (83,8%) w podmiotach
z kapitałem zagranicznym.
Postępowania kontrolne w podmiotach działających z udziałem kapitału zagranicznego
stanowiły 26,9% wszystkich zakończonych postępowań w zakresie CIT12. Typując do kontroli
podmioty z udziałem kapitału zagranicznego przyjmowano takie same kryteria jak dla innych
podmiotów, tj. niezależnie czy podmiot gospodarczy działał z udziałem, czy bez udziału kapitału
zagranicznego. Analiza podmiotów pod kątem zasadności wszczęcia postępowania kontrolnego
miała na celu ujawnienie okoliczności mogących wskazywać na możliwość wystąpienia
potencjalnych nieprawidłowości skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. (str. 48)
12 Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 10% ogólnej liczby zarejestrowanych w kraju w urzędach skarbowych

podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast przychód zadeklarowany przez podmioty z udziałem
kapitału zagranicznego według zeznań złożonych za lata 2011–2013 stanowił 21,5% ogólnej kwoty zadeklarowanego przez
podatników przychodu, koszty uzyskania przychodów – 21,3%, straty – 40,2%, dochody – 31,3%, a podatek należny 33,8%.
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4.	Podmioty o znacznych przychodach, ceny transferowe i optymalizacja podatkowa pozostawały
w kręgu zainteresowania urzędów kontroli skarbowej, niemniej liczba postępowań kontrolnych
w tym zakresie była niewielka. Na 370 zakończonych postępowań kontrolnych w podmiotach
z udziałem kapitału zagranicznego ceny transferowe badano w 78 postępowaniach, a inne formy
optymalizacji w 13 postępowaniach. Nieprawidłowości odnoszące się do cen transferowych
ustalono w co trzecim postępowaniu, w którym badano to zagadnienie, a optymalizacji
w co drugim.
W dwóch z pięciu kontrolowanych urzędów kontroli skarbowej stwierdzono, że w części
postępowań kontrolnych, w których stwierdzano powiązania podmiotów i w których zakresem
postępowań zostały objęte zagadnienia prawidłowości stosowania cen transferowych,
inspektorzy kontroli skarbowej ograniczali się do stwierdzenia realizacji obowiązku polegającego
na sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz jej poprawności formalnej lub nie udokumentowali
badania dokumentacji dotyczącej cen transferowych, a jedynie włączali ją do akt kontroli.
Zdaniem NIK ustalenia dotyczące stosowania przez podatników cen transferowych są istotne
dla oceny prawidłowości rozliczania podatku dochodowego przez podmioty powiązane, w tym
legalności transferu dochodów za granicę. Ograniczanie przez pracowników urzędów kontroli
skarbowej, w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, badań mających potwierdzić
prawidłowość stosowanych przez kontrolowane podmioty cen transferowych świadczy
o ich niedostatecznym przygotowaniu merytorycznym i organizacyjnym.
We właściwości pięciu badanych przez NIK urzędów kontroli skarbowej było 55 z 70 podmiotów
o najwyższych przychodach 13, w tym 33 podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.
Kontrolowane przez NIK organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe, przeprowadziły
21 kontroli w 15 (27,3%) podmiotach, w tym 12 kontroli w 9 (27,3%) podmiotach z udziałem
kapitału zagranicznego. Jednak prawidłowość stosowania cen transferowych była przedmiotem
tylko czterech kontroli przeprowadzonych w dwóch podmiotach, chociaż większość podatników
deklarowała, że dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi i była zobowiązana
na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do sporządzania
dokumentacji podatkowej takich transakcji.
Na niewielką liczbę postępowań w zakresie cen transferowych i innych form optymalizacji
wywierały wpływ między innymi długotrwałość postępowań uzasadniona złożonością
kontrolowanych zagadnień, gromadzeniem obszernego materiału dowodowego, zapewnieniem
stronom postępowania udziału na każdym etapie postępowania, a także realizacją postępowań
w innych obszarach, w tym głównie mających na celu zwalczanie oszustw w podatku
od towarów i usług. W rezultacie skala badania zjawiska transferu dochodów przez urzędy
kontroli skarbowej była niewielka. (str. 48, 55)
5.	Pracownicy urzędów kontroli skarbowej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu podatku dochodowego
od osób prawnych. Brali też udział w międzynarodowych naradach i spotkaniach, których
przedmiotem była wymiana ustaleń i doświadczeń o problematyce cen transferowych. Jednak
liczba specjalistycznych szkoleń obejmujących takie zagadnienia jak współczesne strategie
gospodarcze i podatkowe korporacji międzynarodowych, międzynarodowe prawo podatkowe,
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raje podatkowe, czy agresywne planowanie podatkowe była niewystarczająca. Również bardzo
ograniczony był zakres szkoleń organizowanych dla pracowników wyspecjalizowanych urzędów
skarbowych. (str. 44, 53, 58)
6.	Skuteczność kontroli podatkowych CIT w badanych urzędach skarbowych wyniosła 79,9%,
a kontroli podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 81,9%. W ich wyniku ujawniono
uszczuplenia w CIT na kwotę 30,8 mln zł, w tym na kwotę 19,6 mln zł (63,6%) w podmiotach
z udziałem kapitału zagranicznego.
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 77,5% podatników CIT zarejestrowanych
w badanych wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, a kontrole podmiotów działających
z udziałem kapitału zagranicznego 62,9% kontroli CIT ogółem.
Z uwagi na brak systemowych narzędzi umożliwiających typowanie podmiotów powiązanych,
w urzędach skarbowych nie typowano systematycznie do kontroli takich podmiotów – w celu
zapobiegania nielegalnemu transferowi dochodów.
Z uwagi na limity czasu trwania kontroli oraz niewystarczające przygotowanie merytoryczne
i organizacyjne, w trzech z pięciu kontrolowanych urzędów skarbowych nie badano
prawidłowości stosowania cen transferowych. Dwa urzędy w ogóle nie prowadziły badań
w tym obszarze, a trzeci przeprowadził jedną kontrolę. (str. 55)
7.	Postępowania kontrolne prowadzone przez inspektorów kontroli skarbowej były rzetelne.
Nie stwierdzono nieuzasadnionych przerw w toku prowadzonych postępowań, przed wydaniem
decyzji zapewniono podatnikom możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału
dowodowego. Stwierdzone nieprawidłowości miały jednostkowy charakter i dotyczyły doręczania
korespondencji w sposób niezgodny z art. 151 ustawy Ordynacja podatkowej, naruszenia zasady
pisemności postępowania kontrolnego wynikającej z art. 126 ustawy Ordynacja podatkowa
oraz niepełnego informowania strony postępowania o przyczynach przedłużenia terminu
zakończenia postępowania. Również jednostkowy charakter miały nieprawidłowości stwierdzone
przez NIK w badanych urzędach skarbowych.
Na podstawie badania 77 postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez urzędy kontroli
skarbowej oraz 68 przez urzędy skarbowe ustalono, że dyrektorzy izb skarbowych uchylili
24,1% decyzji organów kontroli skarbowej oraz 13,9% decyzji organów podatkowych.
W co drugiej badanej sprawie podatnicy złożyli korekty uwzględniające ustalenia kontroli.
Głównymi przyczynami uchylenia decyzji organów pierwszej instancji było niepełne lub niewłaściwe
udokumentowanie stanu faktycznego. Kierowanie spraw do ponownego rozpatrzenia w celu
uzupełnienia materiału dowodowego świadczy o braku należytej staranności w prowadzeniu
postępowań. (str. 48, 57)
8.	Zgodnie z obowiązującymi zasadami przebiegał proces egzekwowania zaległych należności.
Monitorowano terminowość zapłaty zobowiązań. Jeżeli zobowiązania nie były płacone w terminie
na bieżąco wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze. Rzetelnie ustalano stan majątkowy
zobowiązanych, bez opóźnień wszczynano postępowania egzekucyjne i podejmowano kolejne
czynności egzekucyjne.
W sprawach objętych kontrolą NIK nie stwierdzono przypadków zaniechania przez dyrektorów
urzędów kontroli skarbowej kierowania do naczelników urzędów skarbowych wniosków
o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika, gdy zachodziły ku temu
przesłanki. (str. 53, 58)

13

P o d s u m o wa n i e w y n i kó w ko n t r o l i

9.	W dwóch z pięciu kontrolowanych urzędów kontroli skarbowej oraz trzech z pięciu kontrolowanych
urzędów skarbowych stwierdzono przypadki opóźnienia w przekazywaniu spraw, wskazujących
na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, do komórki postępowań
przygotowawczych oraz we wszczynaniu postępowań przygotowawczych. Zdaniem NIK ustalenie
osób odpowiedzialnych i wyjaśnienie okoliczności popełnienia czynu zabronionego powinno
nastąpić w możliwie najkrótszym terminie. Szybkość wymierzenia oraz nieuchronność kary
działa prewencyjnie i wpływa na podnoszenie dyscypliny podatkowej. (str. 54, 59)
10.	Minister Finansów w corocznych zadaniach dla urzędów kontroli skarbowej zalecał podejmowanie
działań wobec podmiotów powiązanych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Również urzędy
skarbowe zobowiązane zostały, w wytycznych na rok 2012 i 2013 r., do kontroli i monitorowania
podatników o niskiej dochodowości, w szczególności dokonujących transakcji z podmiotami
powiązanymi. Wskazano na konieczność weryfikacji: obowiązku dokumentowania transakcji
między podmiotami powiązanymi; czy ceny stosowane w transakcjach między podmiotami
powiązanymi zostały ustalone w taki sposób i na takim poziomie, jaki ustaliłyby podmioty
niezależne. W zadaniach dla urzędów skarbowych na 2014 r. rozliczenia z podatków dochodowych
zostały ujęte w wąskim zakresie i dotyczyły głównie weryfikacji zaliczek na podatek dochodowy
oraz podatku zryczałtowanego. Zdaniem NIK takie wytyczne mogły wpłynąć na dalsze ograniczanie
kontroli podmiotów rozliczających się z podatków dochodowych, w tym podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego.
Ministerstwo Finansów nie prowadziło kontroli wewnętrznych w podległych jednostkach,
obejmujących realizację zadań w zakresie zwalczania nieprawidłowości w rozliczaniu podatku
dochodowego przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Kontrole w dwóch urzędach
skarbowych przeprowadziła Izba Skarbowa w Poznaniu. (str. 37, 43)
11.	Ogłoszenie przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw14 nastąpiło z naruszeniem art. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
stanowiącym iż akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.
została ogłoszona w Dzienniku Ustaw wydanym w dniu 3 października 2014 r. w związku z czym
zawarte w niej przepisy dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych weszłyby w życie
z dniem 1 lutego 2015 r., tj. niezgodnie z intencją projektodawcy. Skutkiem tego przepisy
nie miałyby zastosowania do podatników kontrolujących spółki zagraniczne, których
rok podatkowy rozpocząłby się od 1 stycznia 2015 r. Biorąc powyższe pod uwagę, w dniu
6 października 2014 r. pod obrady Sejmu RP wniesiony został poselski projekt ustawy zmieniającej
ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. Uchwalona w dniu 21 października 2014 r, ustawa zmieniająca,
umożliwiła wejście w życie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych na zasadach
ogólnych, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przy publikowaniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. nie stwierdzono zaniedbań ze strony
Ministerstwa Finansów. (str. 60)
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14 Dz. U. z 2014 r. poz. 1328.
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2.3 	Uwagi końcowe i wnioski
Pracownicy jednostek podległych Ministrowi Finansów nie byli wystarczająco przygotowani
merytorycznie i organizacyjnie do przeprowadzania kontroli prawidłowości stosowania cen
transferowych. W szczególności:
−− Ministerstwo Finansów nie wyposażyło urzędów skarbowych w stosowne narzędzia do typowania
podmiotów do kontroli w zakresie cen transferowych oraz nie określiło kryteriów do typowania
podmiotów do kontroli;
−− podległe jednostki miały ograniczony dostęp do baz danych zawierających sprawozdania finansowe
składane przez podmioty krajowe i zagraniczne, a także danych porównawczych umożliwiających
ocenę, czy ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają
od wartości rynkowych;
−− pracownicy jednostek podległych nie byli dostatecznie przeszkoleni w zakresie tematyki cen
transferowych, kontroli podmiotów działających w skali międzynarodowej.
Skuteczne wykrywanie i zwalczanie nadużyć oraz ochrona bazy podatkowej wymaga zdecydowanych
działań na szczeblu centralnym. Minister Finansów powinien podejmować inicjatywy legislacyjne
zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego, ale również zadbać o lepsze przygotowanie
organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do prowadzenia kontroli podmiotów
prowadzących działalność w wielu krajach. Minister Finansów powinien stworzyć w Ministerstwie
Finansów i jednostkach podległych, głównie urzędach kontroli skarbowej i wyspecjalizowanych
urzędach skarbowych, centralę oraz pion zajmujący się wyłącznie praktykami agresywnego
planowania podatkowego mającego na celu transfer dochodów z Polski. Powinien zostać rozszerzony
zakres informacji przekazywanych dla organów podatkowych przez największych przedsiębiorców
na temat transakcji z podmiotami zagranicznymi. Dane powinny podlegać systematycznemu
sprawdzaniu przez wyodrębniony, wyspecjalizowany pion czy w związku z tymi transakcjami
należności podatkowe nie są narażone na uszczuplenie, w szczególności poprzez wykorzystanie
sztucznych struktur, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej15.
W polskim systemie podatkowym nie ma od dziesięciu lat klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu
opodatkowania. Brak tej klauzuli na gruncie obowiązującego prawa stanowi przeszkodę
w zapewnieniu szczelności polskiego systemu podatkowego. System instrumentów prawnych
przeciwdziałających w naszym kraju erozji podstawy opodatkowania składa się głównie ze środków
szczególnych przeciwko unikaniu opodatkowania. Oznacza, że są one wymierzone przeciwko
konkretnym technikom unikania opodatkowania stosowanym przez podatników. Jednak nawet
najdoskonalsze szczególne instrumenty służące przeciwdziałaniu nadużyciom nie zapewniają
szczelności systemu podatkowego. Wdrożenie ich do systemu podatkowego stanowi zwykle
reakcję prawodawcy na działania kwalifikowane jako unikanie opodatkowania. Nie zabezpieczają
one Skarbu Państwa przed alternatywnymi pomysłami na sprzeczne z duchem prawa obniżanie
wysokości zobowiązania podatkowego. Biorąc powyższe pod uwagę, co potwierdzają prace OECD
nad erozją podstawy opodatkowania i transferem zysków oraz zalecenia Komisji Europejskiej
dotyczące agresywnego planowania podatkowego, przyjęcie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu
15 Uwagi sformułowano z wykorzystaniem ekspertyzy sporządzonej przez Instytut Studiów Podatkowych pod kierunkiem

prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego pn. Analiza obowiązujących w Polsce przepisów prawa podatkowego w zakresie
podatków dochodowych pod kątem oceny, czy przepisy te w części dotyczącej cen transferowych, podmiotów powiązanych,
zagranicznej spółki kontrolowanej w sposób należyty zabezpieczają interes finansowy Państwa.
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opodatkowania jest uzasadnione. Jednak rozwiązania prawne w tym zakresie muszą gwarantować
pewność prawa, rozumianą jako przewidywalność skutków podatkowych czynności prawnych
dokonywanych przez podatników16.
Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania nie powinna być ani głównym,
ani standardowo wykorzystywanym środkiem zwalczania unikania opodatkowania. Ustawodawca
powinien dołożyć wszelkich starań, aby „zwykłymi” normami pokryć możliwie szerokie spektrum
sytuacji noszących znamiona unikania opodatkowania, a klauzulę ogólną uczynić środkiem
reakcji przeznaczonym do wykorzystywania w specjalnych okazjach. Klauzula powinna być
wykorzystywana tam, gdzie występuje pomysłowe i zawiłe zaaranżowanie czynności prawnych,
a nie tam, gdzie rzesze podatników na oczach administracji podatkowej przez lata wykorzystują
ten sam podatkowo korzystny schemat działania. W większości systemów (o ile nie we wszystkich)
wykorzystujących klauzulę obowiązuje zasada, że ma ona zastosowanie dopiero w ostatniej
kolejności, w braku przepisu szczegółowego, który odnosiłby się do danego typu zachowań17.
Barierą dla prowadzenia kontroli podatkowej, w szczególności w zakresie transakcji podmiotów
powiązanych, jest limit czasu dla kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wynikający
z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dla największych przedsiębiorców wynosi
on 48 dni roboczych. Z uwagi na limity czasu trwania kontroli zagadnienie cen transferowych
w urzędach skarbowych było przedmiotem nielicznych badań, a w niektórych przypadkach celowo
było wyłączane z zakresu badań.
Ograniczeń czasu trwania kontroli nie stosuje się do kontroli podmiotów, którym Minister Finansów
wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej
między podmiotami powiązanymi, w zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji. Ministerstwo
Finansów przeprowadziło w badanym okresie sześć kontroli podatkowych mających na celu
sprawdzenie stosowania uznanej przez Ministra Finansów metody ustalania ceny transakcyjnej,
z których jedna trwała sześć miesięcy, dwie pięć miesięcy, jedna cztery miesiące oraz jedna
trzy miesiące. Tylko jedna kontrola zakończyła się po dwóch miesiącach.
Ustalenia kontroli NIK w urzędach kontroli skarbowej wykazały, że postępowania kontrolne
prowadzone przez organy kontroli skarbowej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej 18 w zakresie CIT w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego
trwały przeważnie po kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach ponad rok i nie stwierdzono
nieuzasadnionych przerw w ich prowadzeniu.
Ograniczenia limitów czasu kontroli wprowadzone zostały ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej19. Minister Finansów zwracał uwagę
na zagrożenia związane z ograniczeniem czasowym dla kontroli podatkowej na etapie uzgodnień
międzyresortowych opracowanego przez Ministra Gospodarki projektu ustawy o zmianie ustawy

16 Uwagi sformułowano z wykorzystaniem ekspertyzy sporządzonej przez Uniwersytet Łódzki – Centrum Dokumentacji
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i Studiów Podatkowych pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela pn. Analiza skuteczności polskich rozwiązań
prawnych w zakresie podatków dochodowych, służących przeciwdziałaniu zjawiska erozji bazy podatkowej (w latach 2012–2014)
w porównaniu do rozwiązań przyjętych w innych krajach UE, oraz w świetle prac G-20 i OECD.
17 Uwagi sformułowano z wykorzystaniem ekspertyzy prof. dr hab. Agnieszki Olesińskiej pn. Analiza okoliczności wprowadzenia
oraz stosowania klauzuli obejścia prawa w wybranych krajach Unii Europejskiej w celu przeciwdziałania unikania opodatkowania,
w szczególności w zakresie podatków dochodowych oraz możliwe korzyści jej zastosowania w polskim systemie podatkowym.
18 Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.
19 Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm.
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o swobodzie działalności gospodarczej. Uwagi te nie zostały uwzględnione. Sekretarz Stanu
Pan Janusz Cichoń wskazał, że stanowisko Ministra Finansów w sprawie czasu trwania kontroli
u przedsiębiorców jest niezmienne, natomiast decyzje co do kierunku zmian w tym zakresie
należą do Ministra Gospodarki oraz ostatecznie do Rady Ministrów.
Zdaniem NIK wyniki kontroli upoważniają do skierowania pod adresem Ministra Finansów
następujących wniosków:
1) wdrażanie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie zmniejszaniu się podstawy opodatkowania
podatku dochodowego, spójnych z zaleceniami wypracowywanymi na forum UE i OECD;
2) zintensyfikowanie działań kontrolnych wobec podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,
w których zidentyfikowano wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości;
3) przygotowanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej do monitorowania
i kontroli rozliczeń podatku dochodowego przez podmioty działające w skali międzynarodowej;
4) przeprowadzenie analizy zagrożeń wynikających z ograniczenia czasu kontroli prawidłowości
stosowania cen transferowych, wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
w związku z niewielką liczbą prowadzonych kontroli w tym zakresie lub niepodejmowaniem
takich działań przez niektóre organy podatkowe.
Aktualny pozostaje wniosek NIK z poprzednich kontroli o zwiększenie nadzoru nad opracowywaniem
projektów aktów prawnych wdrażających do prawa polskiego przepisy UE. (str. 30, 34, 35)
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Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność gospodarcza podmiotów
z kapitałem zagranicznym w 2013 r.”20, z grudnia 2014 r., 81,2% kapitału zagranicznego w Polsce
zainwestowane było w województwie mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim
18
18
oraz małopolskim.
18
18
20 GUS badaniem objął podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2013 roku ulokowany był kapitał

zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących
działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych,
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji
kultury posiadających osobowość prawną.
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Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność gospodarcza podmiotów z
kapitałem zagranicznym w 2013 r.”20, z grudnia 2014 r., 81,2% kapitału zagranicznego w
Polsce zainwestowane było w województwie mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim,
Wykres
nr 3 oraz małopolskim.
śląskim
Struktura kapitału zagranicznego według województw w 2013 roku

Wykres 3. Struktura kapitału zagranicznego według województw w 2013 roku
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Te prawne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej
przyczyniają się do wzrostu intensywności działań podejmowanych przez podatników, zmierzających
do obniżenia obciążeń podatkowych związanych z aktywnością ekonomiczną prowadzoną
w różnych państwach. W ostatnich latach tego rodzaju zjawiska, przybierając bardzo zróżnicowane
formy
i podlegające zróżnicowanej ocenie prawnej, społecznej i etycznej, stały się ogromnym
20 GUS badaniem objął podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2013 roku ulokowany był kapitał
problemem
dla współczesnych
państw
zagraniczny,
niezależnie od ich formy
prawnej21i .wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących
działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych,
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury
ekspertyzę
przez Uniwersytet Łódzki – Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
posiadających
osobowośćsporządzoną
prawną.
21 Wykorzystano
pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela pn. Analiza skuteczności polskich rozwiązań prawnych w zakresie
podatków dochodowych, służących przeciwdziałaniu zjawiska erozji bazy podatkowej (w latach 2012–2014) w porównaniu
do rozwiązań przyjętych w innych krajach UE, oraz w świetle prac G-20 i OECD.
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Szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego i poszukiwania dodatkowych wpływów
potrzebnych do zmniejszenia deficytu budżetowego ograniczenie zjawiska szkodliwego
unikania opodatkowania stało się bardziej dostrzegane. Problem międzynarodowego unikania
opodatkowania jest przedmiotem analiz i prac na forum OECD oraz Komisji Europejskiej.
Prowadzone są próby budowania strategii przeciwdziałania temu zjawisku. Postępujące
umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i znaczenie inwestycji zagranicznych wymagają
jednak przejrzystych regulacji, gwarantujących bezpieczeństwo i pewność inwestowania
oraz zaplanowanie skutków podatkowych transakcji. Problem strat wynikających z agresywnego
planowania podatkowego i potrzeba podejmowania działań ograniczających ten proceder dotyczy
także naszego kraju.
„Trudno jest wiarygodnie ocenić poziom strat wynikających ze szkodliwego unikania opodatkowania
w Polsce, ale przy założeniu, że w Czechach w 2011 r. szacowano te straty na poziomie około
8,5 mld zł, trudno przypuszczać, by w Polsce były one mniejsze”22.
W Polsce, w latach 2008–2013, obniżała się relacja wpływów z podatku dochodowego
od osób prawnych do produktu krajowego brutto: z 2,72% w 2008 r. i 2,29% w 2009 r. do 1,79%
w 2013 r. Było to wynikiem pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej
i obniżenia rentowności podmiotów gospodarczych. Spadek ten mógł być spowodowany
także upowszechnieniem działań mających na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania.
Również efektywna stawka podatkowa, liczona jako relacja kwoty podatku należnego do wartości
podstawy opodatkowania, dla osób prawnych w 2013 r. była niższa niż w latach poprzednich
i wyniosła 17,04%, podczas gdy 17,29% w 2012 r. i 17,37% w 2011 r. Dla podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego stawka ta była niższa i wyniosła 16,26% w 2013 r., a 16,87% w 2012 r.
i 16,83% w 2011 r. Efektywne oprocentowanie podstawy opodatkowania podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego było niższe niż dla pozostałych podatników CIT o:
−− 0,83 punktu procentowego w 2011 r.,
−− 0,64 punktu procentowego w 2012 r.,
−− 1,22 punktu procentowego w 2013 r.
Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie przewidują
żadnych szczególnych zasad podatkowych, dotyczących podmiotów z udziałem kapitału
zagranicznego. Niezależnie, czy są to podmioty posiadające siedzibę w Polsce, czy też nieposiadające
w Polsce ani siedziby, ani zarządu (traktowane jako nierezydenci), lecz uzyskujące dochody
z działalności prowadzonej na terytorium Polski, niezależnie od przyjętej formy oraz miejsca
siedziby podmiotu dominującego, podlegają takim samym regulacjom podatkowym, jak pozostali
podatnicy. Nie korzystają tym samym z żadnych ulg czy preferencji podatkowych w podatku
dochodowym, z wyjątkiem tych ulg i odliczeń, które przysługują wszystkim podatnikom.
Konieczność jednolitego traktowania wynika w szczególności z prawa Unii Europejskiej
oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pomimo tego można wyróżnić regulacje,
których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie unikania opodatkowania w sytuacjach
transgranicznych. Instrumentami temu służącymi, skierowanymi do podatników, w tym podatników
22 Dominik Jan Gajewski Tarcza podatkowa w Polsce, Biuro analiz sejmowych, infos nr 22 (182), 4 grudnia 2014 r. (za raportem
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z udziałem kapitału zagranicznego, są m.in. przepisy art. 11 dotyczącego możliwości oszacowania
przez organy podatkowe dochodu podatnika w wysokości wyższej niż zadeklarowana – w związku
ze stosowaniem w transakcjach z podmiotami powiązanymi cen nierynkowych, art. 9a ustawy CIT
dotyczącego dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz transakcji z podatnikami
z tzw. rajów podatkowych a także przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT wyłączające z kosztów
uzyskania przychodów odsetki od pożyczek udzielonych przez udziałowców w określonych
w przepisie przypadkach.
Badanie przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej cen transferowych i porównywanie
ich z cenami rynkowymi ma na celu ograniczenie zjawiska przerzucania dochodów. W przypadku
stwierdzenia dokonywania takiego transferu organy podatkowe wydają decyzje określające
wartości transakcji według warunków rynkowych.
Rozpoznane obszary podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w rozliczaniu
podatku dochodowego oraz stosowania przez podatników mechanizmów unikania opodatkowania,
w tym przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, to przede wszystkim zidentyfikowane
na arenie międzynarodowej mechanizmy wykorzystywane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe,
do których należy zaliczyć:
−− przenoszenie aktywów o charakterze pasywnym do krajów o niskim poziomie opodatkowania;
−− zawieranie transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych;
−− zawieranie fikcyjnych umów o usługi niematerialne;
−− stosowanie cen nierynkowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
w tym w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (należności licencyjne, znaki
towarowe);
−− finansowanie długiem zamiast kapitałami własnymi (cienka kapitalizacja).
Komisja Europejska, mając na uwadze, że:
−− państwa członkowskie, mimo znacznych wysiłków, mają trudności z powstrzymaniem procesu
erozji swoich krajowych baz podatkowych na skutek agresywnego planowania podatkowego;
−− przepisy krajowe w tej dziedzinie często nie są w pełni skuteczne, szczególnie ze względu
na transgraniczny charakter wielu struktur planowania podatkowego oraz zwiększoną mobilność
kapitału i osób
wydała 6 grudnia 2012 r. Zalecenia w sprawie agresywnego planowania podatkowego (C(2012)8806)
w dziedzinie podatków bezpośrednich. Państwa członkowskie zostały zachęcone w szczególności do:
−− uwzględnienia w swoich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzuli,
że „w przypadku gdy niniejsza umowa stanowi, że dana pozycja dochodu podlega opodatkowaniu
tylko w jednym z umawiających się państw lub może być opodatkowana w jednym z umawiających
się państw, opodatkowanie takiej pozycji przez drugie umawiające się państwo wyklucza się
jedynie wówczas, gdy pozycja ta podlega opodatkowaniu w pierwszym umawiającym się
państwie”;
−− wprowadzenia do swoich przepisów krajowych ogólnej zasady dotyczącej nadużyć o następującej
treści: „nie uwzględnia się sztucznego uzgodnienia lub szeregu sztucznych uzgodnień, które przyjęto
w zasadniczym celu uniknięcia opodatkowania i które prowadzą do osiągnięcia korzyści podatkowej.
Krajowe organy rozpatrują te ustalenia do celów podatkowych poprzez odniesienie się do ich istoty
ekonomicznej”.
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Uzgodnienia lub szereg uzgodnień, zgodnie z zaleceniami, uznaje się za sztuczne, jeżeli nie posiadają
treści ekonomicznej. Rozważenia wymagają w szczególności czy:
−− charakterystyka stanu prawnego poszczególnych etapów, z jakich składa się uzgodnienie,
jest spójna z istotą prawną tego uzgodnienia jako całości;
−− uzgodnienia lub szereg uzgodnień są przeprowadzane w sposób, który nie byłby zwykle
stosowany w ramach działalności gospodarczej uznawanej za racjonalną;
−− uzgodnienia lub szereg uzgodnień zawiera elementy, których skutkiem jest wzajemne
kompensowanie lub anulowanie tych elementów;
−− zawarte transakcje mają charakter okrężny;
−− uzgodnienia lub szereg uzgodnień prowadzi do znaczącej korzyści podatkowej, która
jednak nie ma odzwierciedlenia w ryzyku gospodarczym podejmowanym przez podatnika
ani w jego przepływach pieniężnych;
−− oczekiwany zysk przed opodatkowaniem jest nieznaczny w porównaniu z kwotą oczekiwanej
korzyści.
Rada Unii Europejskiej przyjęła 27 stycznia 2015 r. zmiany – w dyrektywie Rady 2011/96/UE z dnia
30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie
w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich – w zakresie
ogólnej klauzuli mającej zapobiegać unikaniu opodatkowania. Nowy art. 1 ust. 2 dyrektywy
2011/96 stanowi, że państwa członkowskie nie przyznają korzyści wynikających z niniejszej
dyrektywy jednostkowemu uzgodnieniu ani seryjnym uzgodnieniom, w przypadku których
głównym celem lub jednym z głównych celów wprowadzenia było uzyskanie korzyści podatkowej
naruszającej przedmiot lub cel niniejszej dyrektywy, w związku z czym – zważywszy na wszystkie
stosowne fakty i okoliczności – takie jednostkowe lub seryjne uzgodnienie nie jest rzeczywiste.
Jednostkowe uzgodnienie może obejmować więcej niż jeden etap lub część. Państwa członkowskie
mają wprowadzić w życie nowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne
do wykonania dyrektywy do końca 2015 r. Klauzula ma ułatwić państwom członkowskim
walkę z agresywnym planowaniem podatkowym stosowanym przez grupy przedsiębiorstw
oraz zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie w zakresie opodatkowania działalności
gospodarczej w UE.
W marcu 2015 r. Komisja Europejska zaprezentowała kolejne inicjatywy, które mają ograniczyć
proceder unikania podatków przez przedsiębiorców działających w skali międzynarodowej,
w szczególności zaproponowała wprowadzenie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji
między krajami członkowskimi na temat indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
o znaczeniu transgranicznym.
Raport dotyczący zjawiska erozji podstawy opodatkowania oraz transferu zysków wydała
na początku 2013 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która rekomendowała
m.in.: wzmocnienie przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych, ograniczenie
erozji podstawy opodatkowania w związku z odliczaniem odsetek i innymi transakcjami
finansowymi, przeciwdziałanie szkodliwym praktykom podatkowym, zwiększenie przejrzystości
danych podatkowych i rozwijanie współpracy pomiędzy krajowymi organami podatkowymi,
zapewnienie zgodności cen transferowych z uzasadnionym ekonomicznie przebiegiem transakcji
wewnątrzgrupowych.
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Ministerstwo Finansów, w 2014 r. w uzasadnieniu zmian legislacyjnych 23 wprowadzających
do polskiego systemu podatkowego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, wskazało
na przykłady schematów, które mogą prowadzić do unikania opodatkowania, obejmujące np.:
−− planowanie podatkowe z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych, tj. wykorzystywanie
odmiennego traktowania danych kategorii dochodów lub podmiotowości podatkowej przez
prawo wewnętrzne dwóch lub większej liczby państw; konflikty kwalifikacji wykorzystywane
są w agresywnym planowaniu podatkowym w celu uzyskania efektu podwójnego nieopodatkowania
danych kategorii dochodu, przy czym tworzone są sztuczne struktury podmiotowe zaangażowane
w transakcję;
−− wykorzystywanie trustów, w celu unikania opodatkowania; umowa trustu zakłada przekazanie
własności majątku właściciela na rzecz instytucji powierniczej, która sprawuje nad nim zarząd
oraz dokonuje rozporządzeń z majątku na rzecz beneficjenta;
−− wykorzystywanie podmiotów tworzonych w tzw. rajach podatkowych, w celu sztucznego
transferu dochodu, obniżając podstawę opodatkowania w Polsce; elementem tego typu struktur
jest częstokroć wyposażanie takiego podmiotu w prawa własności intelektualnej (prawa autorskie,
patenty, prawa do znaków towarowych, know-how);
−− wykorzystywanie zagranicznych fundacji, tworzonych i działających wyłącznie w celu uniknięcia
opodatkowania dochodów osobistych w kraju rezydencji;
−− konstrukcje z wykorzystywaniem sztucznych podmiotów holdingowych (np. podmiotów
cypryjskich, słowackich czy luksemburskich), polegające na umieszczeniu takiego podmiotu
pomiędzy polską spółką a jej właścicielem za granicą, w celu obniżenia opodatkowania dywidend
uzyskiwanych przez osoby fizyczne w Polsce;
−− wykorzystywanie instrumentów dłużnych w agresywnym planowaniu podatkowym; np. pomimo
długoterminowego charakteru wykorzystywanych instrumentów, przedmiotowe transakcje
realizowane są w okresach np. kilkutygodniowych.
W założeniach nowej ordynacji podatkowej – z marca 2015 r. – Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego
Prawa Podatkowego przyjęła, że przepisy ogólnego prawa podatkowego powinny zawierać
klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Takie unormowanie wyznaczy granice dopuszczalnej
optymalizacji podatkowej. Będzie stanowić narzędzie ochrony interesów fiskalnych państwa,
a zarazem narzędzie urzeczywistniania zasady równości i sprawiedliwości w sferze aktywności
gospodarczej podatników. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma mieć zastosowanie
do wszystkich podatków (z wyjątkiem podatku od towarów i usług), nie obejmie natomiast
opłat i innych należności publicznoprawnych. Wyłączenie podatku od towarów i usług z zakresu
oddziaływania klauzuli uzasadniono tym, że w obszarze podatku od wartości dodanej na poziomie
Unii Europejskiej w orzecznictwie wykształciła się zasada nadużycia prawa, będąca w istocie
odpowiednikiem normatywnej klauzuli zapobiegającej unikaniu opodatkowania. Polskie sądy
i organy podatkowe zobowiązane są ją stosować w pełnym zakresie. Koncepcja ta jest kompletnym
i nadającym się do stosowania w polskim porządku prawnym środkiem zwalczania nadużyć
podatkowych w podatku od towarów i usług.

23 Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Ordynacja podatkowa, opracowany na podstawie założeń przyjętych przez Radę
Ministrów w dniu 18 marca 2014 r.
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„Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jest elementem systemów podatkowych większości
państw należących do Unii Europejskiej i – można dodać – większości rozwiniętych państw
na świecie24.
Istotą klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania jest:
−− wyposażenie organu stosującego prawo podatkowe w możliwość nieuznania na płaszczyźnie
podatkowej skuteczności działań podejmowanych przez podatnika – legalnych,
lecz zakwalifikowanych jako zmierzające (głównie lub wyłącznie) do osiągniecia korzystnego
rezultatu podatkowego, sprzecznego z celem i istotą przepisów podatkowych (działanie
określane jako unikanie opodatkowania, „obejście prawa podatkowego”, nadużycie prawa itp.),
a zarazem (najczęściej) sztucznych, nietypowych; oraz
−− przyznanie organowi stosującemu prawo kompetencji do tego, aby – w miejsce zakwestionowanych
czynności – za podstawę ustalenia konsekwencji podatkowych przyjąć inny przebieg
i formalnoprawny kształt zdarzeń: nie taki, który w rzeczywistości miał miejsce, lecz taki,
który byłby w danych okolicznościach bardziej „odpowiedni”, adekwatny do realiów
gospodarczych i innych.
Można wskazać na kilka potencjalnych korzyści płynących z wprowadzenia klauzuli.
1.	Efekt fiskalny
Klauzula pozwala organom podatkowym „odzyskać” niezapłacony podatek. Norma tego typu
pozwala organowi podatkowemu podważyć skuteczność tego rodzaju działań podatnika,
które były co prawda legalne, lecz nie miały uzasadnienia ekonomicznego, były sztuczne
i przyniosły korzyść podatkową, co do której można i należy przyjąć, że taki rezultat nie mieścił
się w intencjach prawodawcy.
2.	Prewencja
Obecność klauzuli w systemie prawnym zniechęca do podejmowania działań, które mogą
zostać zakwalifikowane jako unikanie opodatkowania. Podatnicy zdają sobie bowiem sprawę
z ryzyka, jakie ponoszą: korekta ich rozliczenia, dokonana przez organ podatkowy w oparciu
o klauzulę, pociąga za sobą konieczność zapłacenia zaległego podatku oraz odsetek za zwłokę.
Dolegliwość wynikająca z zastosowania klauzuli jest znacząca nawet przy braku jakichkolwiek
innych sankcji finansowych.
3.	Wzmocnienie pewności prawa
Tego rodzaju efekt może – po części słusznie – wydawać się dyskusyjny. Jako jedną z głównych
wad klauzuli tradycyjnie – nie tylko w Polsce, ale i na świecie – wskazuje się bowiem to, że podważa
ona zaufanie i pewność prawa. Jest to przecież norma, która za pomocą pojęć niedookreślonych
formułuje przesłanki pozwalające organom podatkowym ustalić konsekwencje podatkowe
określonych zdarzeń inaczej, niż wynikałoby to z ich rzeczywistego przebiegu i z dosłownego
brzmienia ustawy podatkowej.
A jednak, paradoksalnie, wprowadzenie klauzuli do systemu prawnego w pewnej mierze
może wzmocnić poczucie pewności prawa. Dlaczego? Otóż występowanie zjawiska unikania
opodatkowania, rozumianego jako „nadużywanie” tkwiących w systemie prawnym możliwości
24 Ekspertyza prof. dr hab. Agnieszki Olesińskiej pn. Analiza okoliczności wprowadzenia oraz stosowania klauzuli obejścia prawa
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w wybranych krajach Unii Europejskiej w celu przeciwdziałania unikania opodatkowania, w szczególności w zakresie podatków
dochodowych oraz możliwe korzyści jej zastosowania w polskim systemie podatkowym.
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unikania czy też obniżania ciężaru podatkowego, jest faktem. Całkowita tolerancja dla tego
rodzaju zjawiska współcześnie już praktycznie nie występuje w żadnym systemie prawnym.
Nawet jeżeli panuje zgoda co do tego, że tego rodzaju działania są legalne (tj. nie łamią prawa,
nie pociągają za sobą kary), to obserwacja praktyki każe dojść do przekonania, że w każdym
państwie wcześniej czy później występuje reakcja mająca na celu zapobieżenie skutkom takiego
zjawiska. Jeśli odpowiednich działań nie podejmuje ustawodawca, lub też – jeśli okazują się
one zdecydowanie niewystarczające, wówczas wcześniej czy później – mimo wyraźnych
podstaw prawnych – unikaniu opodatkowania zaczynają przeciwdziałać organy stosujące prawo,
w tym – sądy. (…) Nie trzeba dodawać, że orzecznictwo tego rodzaju, z całym swym naturalnym
zróżnicowaniem, podkopuje poczucie pewności prawnej.
W tym kontekście wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – jakkolwiek
ogólna byłaby to norma – wydaje się być rozwiązaniem, które w znacznej mierze ukierunkowuje
aktywność orzeczniczą, wyznacza jej (choćby nieostre) granica. Norma tego rodzaju wyznacza
granicę miedzy dopuszczalną, a zatem „bezpieczną” dla podatników optymalizacją podatkową,
a unikaniem opodatkowania, które może wywołać reakcję ze strony organów podatkowych. (…)
4.	Realizacja zasady równości w sferze opodatkowania
Jest to jeden z celów zarówno klauzuli ogólnej, jak i wszelkiego rodzaju środków przeciwdziałających
unikaniu opodatkowania. Negatywnym skutkiem unikania opodatkowania jest bowiem
nie tylko obniżenie dochodów budżetowych, ale zachwianie konstytucyjnej zasady równości
wobec prawa, która powinna być urzeczywistniana zarówno na etapie jego uchwalania,
jak i stosowania. Nie chodzi jednak wyłącznie o przestrzeganie konstytucyjnych pryncypiów.
Rezultatem unikania opodatkowania jest burzenie mechanizmów rynkowych, ponieważ
podatnicy skutecznie unikający opodatkowania dzięki korzyściom podatkowym osiągają
– bez gospodarczego uzasadnienia – lepsze rezultaty ekonomiczne niż ci podatnicy, którzy
nie podejmują tego rodzaju działań. Warto przy tym dodać, że na unikanie opodatkowania
mogą sobie pozwolić przede wszystkim ci podatnicy, którzy mają większy potencjał
ekonomiczny. Jest on potrzebny nie tylko w celu uzyskania dostępu do wyspecjalizowanego
doradztwa, lecz także odpowiedniej mobilności i elastyczności organizacyjnej, a wreszcie
– pozwala udźwignąć ryzyko ekonomiczne wynikające z ewentualnej porażki w sporze
z organami podatkowymi. Podatnicy o mniejszym potencjale ekonomicznym mają mniejsze
możliwości i – co za tym idzie – mniejszą skłonność do unikania opodatkowanie. To rodzi
nierówności, które klauzula może ograniczać”.
1/ Regulacje dotyczące przerzucania dochodów zawarte w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych
Jeżeli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,
mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana
„podmiotem krajowym”, brała udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem
położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiadała udział
w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwana „podmiotem zagranicznym”, brała udział bezpośrednio
lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiadała udział
w kapitale tego podmiotu krajowego, albo ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
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organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze
udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo
posiada udział w kapitale tych podmiotów, i jeżeli w wyniku takich powiązań zostały ustalone lub
narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
i w wyniku tego podatnik nie wykazywał dochodów albo wykazywał dochody niższe od tych, jakich
należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika
oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
Dochody osiągnięte w ten sposób określa się, w drodze oszacowania, stosując następujące metody:
porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, rozsądnej marży („koszt plus”).
Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie wymienionych metod, stosuje się metody zysku transakcyjnego.
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny przedmiotu transakcji
ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych
transakcjach przez podmioty niezależne – i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej
przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi. Porównania dokonuje się
na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach
z podmiotami niezależnymi (wewnętrzne porównanie cen) lub na podstawie cen, jakie stosują
w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty (zewnętrzne porównanie cen).
Metoda ceny odprzedaży polega na obniżeniu ceny określonej w transakcji danego podmiotu
z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez ten dany
podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę ceny odprzedaży. Tak ustalona cena może
być uważana za cenę rynkową określoną w transakcji danego podmiotu z podmiotem z nim
powiązanym. Metoda rozsądnej marży („koszt plus”) polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw
oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie sumy
bazy kosztowej i narzutu zysku, porównywalnych do bazy kosztowej i narzutu zysku ustalanych
pomiędzy podmiotami niezależnymi, które uwzględniają porównywalne funkcje, ponoszone ryzyko
oraz angażowane aktywa. Metoda zysku transakcyjnego polega na określaniu dochodów
na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w transakcji.
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe regulacje prawne odnoszące się do zagadnienia
kontroli nad transferami finansowymi. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw25 wprowadzono regulacje prawne odnoszące się przede
wszystkim do zagadnienia kontrolowanej spółki zagranicznej. Z uwagi na negatywny aspekt
fiskalny podobnej działalności, regulacje typu CFC są powszechnie akceptowanym na arenie
międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych. Ogólnie regulacje takie
można zdefiniować jako zbiór przepisów w prawie wewnętrznym danego państwa, pozwalający
na opodatkowanie dochodu uzyskiwanego przez zagraniczną spółkę zależną innego podmiotu,
będącego rezydentem tego państwa.
Aby doprowadzić do wejścia w życie przedmiotowych regulacji od 1 stycznia 2015 r., ustawodawca
zmuszony był do uchwalenia ustawy z dnia 21 października 2014 r. zmieniającej ustawę o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw 26. Podstawowym celem tej ustawy było naprawienie
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błędu powstałego w wyniku nieogłoszenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w terminie
do końca września 2014 r. Ustawa ta przewiduje uchylenie przepisu stanowiącego, że regulacje
dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego
miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów
podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób
fizycznych będą stosować przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych począwszy
od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po 31 grudnia 2014 r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wprowadziła istotne zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji. Między innymi poszerzono krąg
podmiotów objętych ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek,
o podmioty powiązane z podatnikiem pośrednio.
2/ Regulacje dotyczące porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych zawarte ustawie
Ordynacja podatkowa
Od 2006 r. podatnicy mogą, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, zawierać
tzw. uprzednie porozumienia cenowe w zakresie metody ustalania cen transferowych z podmiotami
powiązanymi, stanowiące istotny instrument zwiększenia pewności inwestowania oraz pozwalające
uzyskać większą pewność w obrocie gospodarczym. Uzgodnione z Ministerstwem Finansów
ustalone ceny transakcji oraz metody ich kalkulacji muszą być pozytywnie zweryfikowane
w przypadku kontroli podatkowej podatnika.
Istota porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych polega na określeniu – przed
dokonaniem transakcji kontrolowanych – odpowiedniego zestawu kryteriów dla oceny tych
transakcji w ustalonym okresie. Jest to umowa zawierana na przyszłość, pomiędzy podatnikiem
a administracją podatkową, w której ten pierwszy zobowiązuje się stosować przyjętą metodę
do objętych porozumieniem transakcji, w zamian uzyskując gwarancję, że stosowane przez niego
ceny transakcyjne nie będą kwestionowane przez organy podatkowe. Podstawowym celem
tych porozumień jest zapobieganie powstawaniu sporów pomiędzy podatnikami a organami
podatkowymi w zakresie stosowania cen transakcyjnych.
Przewiduje się możliwość zawierania następujących porozumień:
−− zgodnie z art. 20a ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek podmiotu
krajowego, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej
między: podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem
zagranicznym, lub podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi
podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym, lub powiązanymi
ze sobą podmiotami krajowymi – zwane „porozumieniem jednostronnym”;
−− zgodnie z art. 20b § 1 minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek podmiotu
krajowego, po uzyskaniu zgody władzy podatkowej właściwej dla podmiotu zagranicznego
powiązanego z wnioskodawcą, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania
ceny transakcyjnej między podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym
a tym podmiotem zagranicznym (porozumienie dwustronne);
−− zgodnie z art. 20b § 2 w przypadku, gdy porozumienie dotyczy podmiotów zagranicznych
z więcej niż jednego państwa, jego zawarcie wymaga zgody władz podatkowych państw,
właściwych dla podmiotów zagranicznych, z którymi ma być dokonywana transakcja (porozumienie
wielostronne).
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Porozumienie obejmuje transakcje, które zostaną dokonane po złożeniu wniosku o zawarcie
porozumienia, jak i transakcje, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku.
Porozumienia nie zawiera się w zakresie transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia
wniosku o zawarcie porozumienia, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem
podatkowym, kontrolą podatkową, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli
skarbowej lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.

3.2 	Wyniki kontroli
3.2.1. Strategia podejścia Ministra Finansów do rozliczania podatku dochodowego przez firmy
z udziałem kapitału zagranicznego oraz podejścia systemowego do problematyki
unikania opodatkowania przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego
Minister Finansów identyfikował ryzyka związane z rozliczaniem podatku dochodowego
przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego oraz podejmował działania mające na celu
wyeliminowanie mechanizmów agresywnego planowania podatkowego.
Przeprowadzone bądź zainicjowane zostały przez Ministra Finansów zmiany legislacyjne
zmierzające do uszczelnienia systemu podatku dochodowego. Miały one na celu przeciwdziałanie
tworzeniu sztucznych struktur kapitałowych z wykorzystaniem krajów oferujących preferencyjne
zasady opodatkowania i ograniczenie transferowania dochodu z przyczyn głównie lub wyłącznie
podatkowych.
Podejmowane były również działania mające zwiększyć efektywność działań kontrolnych organów
kontroli skarbowej oraz organów podatkowych.
W 2014 r. przyśpieszono prace nad uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego
oraz wypracowaniem podejścia podległych jednostek do kontroli podmiotów dokonujących
transferu dochodów.
Ministerstwo Finansów nie dysponowało analizami rozmiarów skali erozji bazy podatkowej
i przenoszenia dochodów. Niezależnie od faktu podejmowania przedsięwzięć legislacyjnych
w celu ograniczenia szkodliwych praktyk optymalizacyjnych, w latach 2012–2014, nie funkcjonowała
skuteczna strategia mająca przeciwdziałać temu zjawisku.
Długotrwały był proces przygotowywania nowych rozwiązań:
−− prace nad koncepcją klauzuli o unikaniu opodatkowania i projektem ustawy zmieniającej
ustawę Ordynacja podatkowa trwają kilka lat, zostały rozpoczęte w 2011 r.;
−− opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne
spółki kontrolowane weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., chociaż prace nad projektem
ustawy rozpoczęto na początku 2012 r., a pierwotną intencją Ministra Finansów było
wprowadzenie zmian od dnia 1 stycznia 2014 r.;
−− prace analityczne nad włączeniem do zakresu podmiotowego ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych podjęto w 2012 r., regulacja weszła
w życie od dnia 1 stycznia 2014 r., początkowo zakładano, że zmiana wejdzie w życie
od dnia 1 stycznia 2013 r.
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Powołany przez Ministra Finansów Zespół Zadaniowy ds. Kontroli Podmiotów Powiązanych powstał
dwa lata po podjęciu inicjatywy skoordynowania działań Ministerstwa Finansów i podległych
jednostek w obszarze kontroli cen transferowych. Koncepcja stworzenia zespołu eksperckiego
dedykowanego cenom transferowym została przedstawiona w lutym 2012 r. Większość urzędów
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kontroli skarbowej poparła inicjatywę. We wrześniu 2012 r. wytypowani zostali pracownicy
urzędów kontroli skarbowej do uczestnictwa w pracach takiego zespołu. Ministerstwo Finansów
w listopadzie 2012 r., sierpniu 2013 r. oraz styczniu, sierpniu i październiku 2014 r. zorganizowało
warsztaty dotyczące cen transferowych.
W wielu krajach rozwiązania wprowadzające opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek
kontrolowanych oraz ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania funkcjonują od wielu lat.
Klauzulę wprowadziły m.in. Francja (1941, nowa wersja od 2008), Niemcy (1977, nowa wersja
od 2008), Irlandia (1989), Szwecja (1980), Wielka Brytania (2013), Australia (1936, nowa wersja
od 1981), Belgia (nowa wersja od 2012), Kanada (1988).
Regulację typu CFC wprowadzono w wielu państwach europejskich, w tym Francji (1980),
Niemczech (1972), Wielkiej Brytanii (1984, zmiana 2008), Hiszpanii (1995), Włoszech (2000),
Danii (1995), Norwegii (1992), a także Szwecji (1990). Spośród państw pozaeuropejskich
w USA (1962), Kanadzie (1975), Japonii (1978), Chinach (2008), Meksyku (1997), RPA (1997).
Ważniejsze zmiany przeprowadzone lub zainicjowane przez Ministra Finansów zmierzające
do uszczelnienia systemu podatkowego oraz poprawy efektywności kontroli prowadzonych
przez urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej:
1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie uchwalona w dniu 29 sierpnia 2014 r. nowelizacja
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych
wprowadzająca opodatkowanie, we wskazanych w ustawie przypadkach, dochodów osiąganych
przez spółki zagraniczne kontrolowane przez polskich podatników (CFC). Celem regulacji dotyczącej
CFC jest przeciwdziałanie transferowi dochodów przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie spółek
położonych w krajach o niskim lub zerowym poziomie opodatkowania. Wprowadzone przepisy
nie mają zastosowania do podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
o ile zagraniczna spółka prowadzi tam rzeczywistą działalność. Oznacza to wyłączenie tej grupy
spółek spod działania regulacji, poza sytuacjami wykazania istnienia czysto sztucznych struktur.
Dodatkowe wyłączenia odnoszące się do liczby posiadanych udziałów, poziomu osiąganych przez
spółkę przychodów pasywnych (finansowych), poziomu opodatkowania w państwie siedziby
spółki zagranicznej oraz wysokości przychodu, a w przypadku spółek położonych w państwach
spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, także do relacji dochodów
do przychodów powodują, że regulacja będzie miała zastosowanie do wąskiej grupy podatników
stosujących mechanizmy agresywnego planowania podatkowego. Przepisy dotyczące CFC
mają charakter prewencyjny i uszczelniający system podatków dochodowych. Z uwagi na brak
danych, Minister Finansów nie szacował skutków finansowych wprowadzenia opodatkowania
zagranicznych spółek kontrolowanych.
Na przepisy o CFC – jako mechanizm walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania – wskazała
między innymi Rada Unii Europejskiej wydając zalecenia zawarte w rezolucji z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie koordynacji zasad dotyczących kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych
i niedostatecznej kapitalizacji w Unii Europejskiej27.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r., oprócz opodatkowania dochodów CFC, wprowadziła także inne
zmiany w ustawie o CIT służące uszczelnieniu systemu podatkowego. Zaostrzone zostały przepisy
dotyczące niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, ograniczające możliwość odliczania odsetek
27 Dz.U. C 156 z 16.06.2010 r., s.1.
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od finansowania wewnątrzgrupowego, które mają objąć większość pożyczek udzielanych przez
podmioty powiązane. Doprecyzowane zostały przepisy o dokumentowaniu transakcji z podmiotami
powiązanymi, wyłączono stosowanie zwolnienia od CIT dywidend w przypadku gdy nie podlegały
opodatkowaniu w państwie źródła, doprecyzowano regulacje dotyczące niepodzielonych
zysków spółki kapitałowej przekształcanej w spółkę osobową, a także sposób ustalenia wartości
przychodów i kosztów świadczeń w naturze.
3. Przygotowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę Ordynacja podatkowa, który zakłada
ponowne wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania. Klauzula stanowi, że unikaniem opodatkowania jest zastosowanie w sposób
zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie, nieprzewidzianej
w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści
podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną. Celem
wprowadzenia klauzuli jest zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, w tym zawierających
elementy zagraniczne, wykorzystywanych zazwyczaj przez wielkie korporacje do unikania zapłaty
podatków. Zastosowanie klauzuli będzie uprawniać organ podatkowy do dokonania wymiaru
podatku. Zgodnie z intencją projektodawcy, najistotniejszą funkcją tego rozwiązania powinna być
prewencja.
Przy konstruowaniu klauzuli wzięto pod uwagę Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia
6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego (C(2012)8806 final),
które dotyczą podatków bezpośrednich. Komisja rekomendowała przyjęcie przez państwa
członkowskie ogólnej zasady dotyczącej zwalczania nadużyć (dostosowanej zarówno do sytuacji
krajowych i transgranicznych ograniczonych do UE, jak i do sytuacji, które dotyczą państw
trzecich), polegającej na nieuwzględnianiu sztucznych uzgodnień, przyjętych w zasadniczym celu
uniknięcia opodatkowania i prowadzących do osiągnięcia korzyści podatkowej, i rozpatrywanie
tych uzgodnień poprzez odniesienie się do ich istoty ekonomicznej. Wzięto pod uwagę
także zalecenia zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. (sygn. K4/03),
który uznał niekonstytucyjność klauzuli wprowadzonej w 2003 r.
Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej Ordynację podatkową, stosowanie klauzuli ma być
powiązane z rozwiązaniami zabezpieczającymi. Taką rolę mają spełniać w szczególności: wydawane
na wniosek podatnika opinie zabezpieczające, niezależna od administracji, ekspercka Rada
ds. Unikania Opodatkowania opiniująca sporne sprawy, niewykonalność spornych decyzji, wyłączna
właściwość Ministra Finansów w sprawach klauzuli, możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie
postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli. Formuła opinii zabezpieczających
oraz panelu eksperckiego stosowana jest we Francji, Kanadzie i Australii.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę Ordynacja podatkowa przewidywał, że zasadnicza część
projektowanych zmian miała wejść w życie w dniu 1 czerwca 2015 r., natomiast przepisy dotyczące
klauzuli, opinii zabezpieczających oraz Rady ds. Unikania Opodatkowania z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przyjęcie wydłużonego vacatio legis projektodawca uzasadnił koniecznością odpowiedniego
przygotowania administracji podatkowej do wdrożenia tych rozwiązań i stworzenia niezbędnych
struktur organizacyjnych.
Prace analityczne nad wypracowaniem koncepcji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
prowadzone były od połowy 2011 r. Analizie poddane zostały rozwiązania funkcjonujące
w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
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oraz poglądy doktryny. Ministerstwo Finansów we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
zorganizowało w 2012 r. konferencję naukową poświęconą tematyce obejścia prawa. Projekt
założeń projektu ustawy zmieniającej Ordynację podatkową skierowano do uzgodnień
wewnątrzresortowych w dniu 20 lipca 2012 r. oraz ponownie w dniu 18 marca 2013 r., a w dniu
6 maja 2013 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Projekt założeń został
przesłany do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 16 grudnia 2013 r. i przyjęty
przez Komitet w dniu 20 lutego 2014 r., a w dniu 18 marca 2014 r. przez Radę Ministrów.
Opracowany na podstawie założeń projekt ustawy z dnia 4 listopada 2014 r. został przyjęty
przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 27 listopada 2014 r. Projekt do zakończenia kontroli
nie został skierowany do Sejmu RP.
Nie bez wpływu na wydłużenie okresu projektowania ustawy pozostawało negatywne nastawienie
środowisk opiniotwórczych do wprowadzenia klauzuli generalnej, zakres wprowadzanych zmian,
które oprócz klauzuli wraz z instytucjami zabezpieczającymi dotyczyły również innych obszarów
objętych uregulowaniem ustawy, a także ilość i charakter uwag zgłoszonych do projektu założeń
i projektu ustawy przez podmioty uczestniczące w procesie legislacyjnym i konsultacjach
społecznych.
4. Jedną ze zmian legislacyjnych mających ograniczyć erozję bazy podatkowej, było objęcie
zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych (SKA). Tworzenie struktur z wykorzystaniem SKA zostało uznane przez Ministerstwo
Finansów za przejaw działań optymalizacyjnych. Nowelizacja ustawy o CIT uchwalona w dniu
8 listopada 2013 r.28 (ustawa o SKA) włączyła od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne
do zakresu podmiotowego ustawy o CIT. Głównym celem wprowadzenia regulacji było zablokowanie
możliwości przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego akcjonariusza SKA do czasu
podjęcia uchwały o podziale zysku SKA, co stawiało go w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku
do komplementariusza tej spółki, jak i wspólników innych spółek osobowych.
O atrakcyjności SKA świadczył wzrost liczby działających spółek. W latach 2003–2011 ich liczba
wzrosła z 19 do 1.548. W 2012 r. powstało kolejne 1.360 spółek. Na koniec 2013 r. liczba SKA wynosiła
5.877. Prowadzenie działalności z udziałem tej struktury zostało zidentyfikowane jako obszar
ryzyka dopiero po podjęciu przez NSA uchwały z 16 stycznia 2012 r.29 Dyrektor Departamentu
Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów wyjaśniła, że rozpoczęcie prac legislacyjnych
ukierunkowanych na zmianę systemową zasad opodatkowania SKA na etapie przed zajęciem
stanowiska przez skład siedmiu sędziów NSA byłoby posunięciem przedwczesnym, a także byłoby
jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Ministra Finansów niesłusznej, w jego ocenie, wykładni
przepisów.
Propozycje kierunków zmian legislacyjnych dotyczących podatków dochodowych, obejmujące
m.in. opodatkowanie SKA podatkiem CIT, zostały przedstawione i zaakceptowane przez
członka Kierownictwa Ministerstwa Finansów w dniu 31 maja 2012 r. Ze względu na negatywne
dla finansów publicznych skutki wykorzystywania SKA do celów obniżania obciążeń podatkowych,
28 Dz.U. z 2013 r., poz. 1387.
29 Sygn. II FPS 1/11, OSP 2012, z. 11, poz. 104. Wykładnia przyjęta przez NSA w uchwale siedmiu sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r.
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przyjęto założenie wejścia w życie przedmiotowej regulacji z dniem 1 stycznia 2013 r. W pierwszym
projekcie ustawy z 7 sierpnia 2012 r. przyjęto, że z tytułu opodatkowania SKA nastąpi wzrost dochodów
sektora finansów publicznych w 2013 r. w kwocie 260 mln zł. W sierpniu 2012 r., przygotowując
projekt ustawy budżetowej na 2013 r., Minister Finansów uwzględnił w prognozie dochodów z CIT
dodatkowe dochody z tytułu projektowanych zmian do ustawy o CIT, w tym opodatkowania SKA.
Założenie to nie zostało zmienione na dalszych etapach procedowania ustawy budżetowej
na 2013 r.30.
Minister Finansów nie zrealizował założenia o wejściu nowych przepisów w życie z dniem
1 stycznia 2013 r. Projekt ustawy o SKA został przekazany do uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji społecznych w dniu 27 sierpnia 2012 r. Do projektu zgłoszone zostały liczne uwagi31.
Większość podmiotów opiniujących projekt negatywnie odniosła się do samej idei zmiany zasad
opodatkowania SKA. Zgłoszone opinie wskazywały na pozytywny wpływ odroczenia opodatkowania
akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych na sytuację finansową przedsiębiorstw i wzrost
gospodarczy. Przedmiotem uwag był także krótki okres vacatio legis, który w ocenie niektórych
opiniujących naruszał zasadę demokratycznego państwa prawnego. Na wydłużenie, w stosunku
do pierwotnych założeń, okresu procedowania nowych regulacji wpływ miało także skierowanie
projektu w dniu 11 września 2012 r. przez Rządowe Centrum Legislacji do zaopiniowania
przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. Rada Legislacyjna wydała opinię w dniu
24 października 2012 r. W rezultacie zakończenie procesu legislacyjnego i uchwalenie ustawy
w początkowo zakładanym terminie okazało się nierealne.
Projekt ustawy o SKA w dniu 17 września 2013 r. wpłynął do Sejmu RP. W ocenie skutków regulacji
zawartych w projekcie szacowano wzrost dochodów sektora finansów publicznych z tytułu CIT
w pierwszym roku obowiązywania regulacji w kwocie 294 mln zł, w tym dochodów budżetu
państwa w kwocie 227 mln zł, z zastrzeżeniem, że szacowany wzrost dochodów może okazać się
niższy w przypadku, gdy konsekwencją projektowanej regulacji będzie przekształcenie spółek
komandytowo-akcyjnych, powstałych w celu dokonania optymalizacji podatkowej, w inną formę
prowadzenia działalności.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna posiada status podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych32.
5. W związku z wprowadzonymi w 2010 r. przez OECD zmianami do Wytycznych w sprawie
Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych,
Minister Finansów znowelizował, wydane na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, rozporządzenie w sprawie cen transferowych33. Zmiany zostały
30 Wyniki kontroli NIK P/14/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., część 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu
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państwa.
31 Uwagi zgłosili w szczególności: Pracodawcy RP, BCC, PKPP Lewiatan, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów
Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Izba Domów
Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Polskiego Leasingu, Rządowe Centrum Legislacji,
Minister Gospodarki, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
32 Art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że przepisy ustawy stosuje
się również do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).
33 Rozporządzenie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków
podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1168).
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wprowadzone rozporządzeniem z dnia 17 czerwca 2013 r.34 i dotyczyły między innymi kontroli
zdarzeń gospodarczych związanych z ryzykiem przenoszenia zysków w wyniku restrukturyzacji
działalności35.
6. Minister Finansów sporządzał analizy zagadnień stanowiących przedmiot interpretacji
indywidualnych, sygnałów z biur Krajowej Informacji Podatkowej, wyników prac grup roboczych
OECD i UE, w których uczestniczyli również pracownicy Ministerstwa Finansów. Zidentyfikowane
zagrożenia związane z działaniami optymalizacyjnymi przedsiębiorców oraz unikaniem
opodatkowania z wykorzystaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania skłoniły Ministra
Finansów do renegocjowania tych umów.
Jednym z zagrożeń jest możliwość wykorzystywania w schematach agresywnego planowania
podatkowego zawartej, w niektórych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania tzw. klauzuli
fikcyjnego zaliczenia36. Klauzula umożliwia odliczenie, w państwie rezydencji, podatku od dywidendy,
odsetek czy należności licencyjnych według stawki przewidzianej w umowie, nawet jeśli
ten podatek nie został w rzeczywistości pobrany w państwie źródła dochodu, co powoduje
powstanie podwójnego nieopodatkowania. Renegocjowane zostały umowy z Maltą, Czechami,
Singapurem, Cyprem, Indiami, Malezją, Słowacją, Luksemburgiem, Zjednoczonymi Emiratami
Arabskimi, które zawierały wymienione przepisy. Planowane jest usunięcie klauzuli fikcyjnego
zaliczenia z całej polskiej bazy traktatowej.
W części umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zidentyfikowano brak tzw. klauzuli
nieruchomościowej, tj. przepisu zapobiegającego unikaniu opodatkowania dochodów ze zbycia
nieruchomości w państwie jej położenia poprzez tworzenie spółek nieruchomościowych z udziałem
zagranicznym i sprzedaż udziałów w tych spółkach nierezydentom. Spośród negocjowanych
w ostatnim czasie umów zawarto klauzulę nieruchomościową w umowach z Indiami, Luksemburgiem,
Maltą, Singapurem, Słowacją i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Rozszerzono umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte ze Szwajcarią, Danią, Maltą,
Czechami, Finlandią, Norwegią, Islandią, Luksemburgiem, Cyprem, Malezją, Słowacją, Indiami
i Republiką Korei, o pełną klauzulę wymiany informacji wyłączającą możliwość stosowania tajemnicy
bankowej. Funkcjonowanie pełnej klauzuli wymiany informacji w zawieranych umowach o unikaniu
podwójnego opodatkowania zostało uznane za minimalny standard w zakresie współpracy
podatkowej.
Przy renegocjowaniu lub zawieraniu nowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska
proponuje także partnerowi traktatowemu zamieszczanie klauzuli zapobiegającej nadużyciom
przepisów umowy (klauzula antyabuzywna). Do takich przepisów należy klauzula o wyłączaniu
stosowania przywilejów umownych wobec tzw. sztucznych struktur37 oraz klauzula o wyłączeniu
przyznawania korzyści umownych w sytuacji, gdy jedynym lub głównym celem zawarcia
transakcji lub umowy było osiągnięcie korzyści związanych z zastosowaniem umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania38. Klauzule takie wprowadzono do umowy z Luksemburgiem, Belgią,
Bośnią i Hercegowiną, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
34 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania
35
36
37
38

dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania
osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r., poz. 768).
Określonej jako przeniesienie między podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów, lub ryzyk
(§ 23 ust. 2 rozporządzenia).
Ang. tax sparing credit.
Ang. artificial arrangement.
Ang. main purpose test.
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W celu prowadzenia wymiany informacji podatkowych z innymi jurysdykcjami, oprócz rozszerzania
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o pełną klauzulę wymiany informacji, Polska zawarła
umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z jurysdykcjami stosującymi dotychczas
szkodliwe praktyki podatkowe i oferującymi podatnikom pełną tajemnicę bankową (tzw. raje
podatkowe). W latach 2011–2014 zawartych zostało 15 takich umów.
Polska prowadziła negocjacje umów z kolejnymi państwami i terytoriami.
7. Minister Finansów, w ramach współpracy z administracjami podatkowymi państw członkowskich UE
i innych państw, prowadził wymianę informacji w zakresie podatków bezpośrednich, w szczególności
realizowaną na podstawie dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy
administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG39 oraz Konwencji
o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych40.
W latach 2011–2013 nastąpił stopniowy wzrost liczby wysłanych przez polską administrację
podatkową wniosków do administracji innych państw o udzielenie informacji w zakresie podatków
bezpośrednich. W 2013 roku wysłano 1.943 wnioski, tj. o 42,8% więcej niż w roku 2012 i o 91,6%
więcej niż w roku 2011. W I półroczu 2014 r. wysłano 874 takich wniosków, w tym 648 wniosków do
państw UE i 226 wniosków do innych państw. W 2013 r. polska administracja otrzymała 543 wnioski
skierowane przez administracje państw członkowskich UE i innych państw dotyczące podatków
bezpośrednich, tj. o 5,1% mniej niż w 2012 r. i o 63,6% więcej niż w 2011 r. W I półroczu 2014 r.
wpłynęło 726 wniosków z państw UE i 47 wniosków z innych państw.
W ramach wymiany spontanicznej41 w 2013 r. wysłano 106 informacji, tj. o 41 mniej niż w roku 2012 (147)
i o 9 więcej niż w roku 2011 (97), natomiast otrzymano 236 informacji, tj. o 27 informacji więcej
od otrzymanych w 2012 r. (263) i o 115 mniej niż w roku 2011 (351).
Dyrektywa 2011/16/UE została przyjęta przez Radę UE w celu poprawy skuteczności współpracy
administracyjnej państw członkowskich UE w podatkach bezpośrednich. Państwa członkowskie
miały obowiązek wprowadzić w życie jej postanowienia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r.
Dyrektywa wprowadziła, w porównaniu do poprzedniej dyrektywy, bardziej precyzyjne zasady
współpracy w obszarach wymiany informacji podatkowych, kontroli jednoczesnych oraz doręczania
pism. Zmiany polegały między innymi na wprowadzeniu obowiązku potwierdzenia otrzymania
wniosku o udzielenie informacji na wniosek obcej administracji, terminu na wezwanie do uzupełnienia
wniosku, obowiązku potwierdzenia otrzymania wniosku i informacji oraz obowiązku przesłania
informacji na temat wykorzystania otrzymanego materiału, wprowadzeniu możliwości zawierania
porozumień przewidujących obecność przedstawicieli obcej administracji w toku postępowania
podatkowego, określeniu nowych warunków korzystania z pomocy organów podatkowych innych
państw członkowskich przy doręczaniu pism.
W październiku 2011 r. opracowano wstępny projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy
Ordynacja podatkowa w celu implementacji do dnia 1 stycznia 2013 r. przepisów dyrektywy
2011/16/UE 42. W ramach prac nad założeniami nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa
39 Dz.U. L 64 z 11.03.2011, s. 1. Dyrektywa ta uchyliła z dniem 1 stycznia 2013 r. wcześniejszą dyrektywę nr 77/799/EWG.
Ma zastosowanie do wszystkich podatków, z wyjątkiem VAT i podatku akcyzowego.

40 Dz.U. z 1998 r. Nr 141, poz. 913 ze zm.
41 Informacje udzielane bez uprzedniego wniosku zainteresowanego państwa członkowskiego, m.in. w przypadku gdy właściwa
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władza jednego państwa członkowskiego ma podstawy przypuszczać, że może dojść do zmniejszenia podatku w drugim
państwie członkowskim. Zasady i warunki spontanicznej wymiany informacji zostały określone w art. 9 dyrektywy 2011/16/UE.
42 Część przepisów tej dyrektywy powtarza rozwiązania dyrektywy 77/779/EWG, w związku z czym część przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa zachowała aktualność.
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opracowano 11 wersji projektów datowanych od dnia 24 listopada 2011 r. do dnia 2 lipca 2012 r.
Rada Ministrów przyjęła projekt założeń w dniu 17 lipca 2012 r., w dniu 10 październiku 2012 r.
projekt został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Do marca 2013 r. trwały prace
nad projektem ustawy, który został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów w dniu 11 kwietnia 2013 r.,
a przez Radę Ministrów w dniu 7 maja 2013 r. Projekt ustawy został przekazany do Sejmu 22 maja 2013 r.
Implementacja przepisów dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie
opodatkowania (…) nastąpiła z opóźnieniem, tj. po upływie ponad dziewięciu miesięcy od terminu
wynikającego z art. 29 dyrektywy. Zgodnie z tym przepisem termin transpozycji przepisów
dyrektywy do prawa krajowego upłynął w dniu 31 grudnia 2012 r. Zmiany do ustawy Ordynacja
podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej wprowadzono od 12 października 2013 r.
W związku z niepowiadomieniem o środkach transpozycji do prawa krajowego dyrektywy
2011/16/UE, Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w trybie art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej43. W dniu 20 czerwca 2013 r. wystosowana została
uzasadniona opinia, uznająca, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 29
dyrektywy 2011/16/UE. W odpowiedzi na przedstawione zarzuty, Minister Finansów poinformował
Komisję Europejska o uchwaleniu przez Sejm w dniu 12 lipca 2013 r. i skierowaniu do Senatu ustawy
o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, wnosząc o odstąpienie
przez KE od postępowania w niniejszej sprawie. Decyzją z 25 września 2014 r. Komisja Europejska
zamknęła postępowanie przeciwko Polsce.
Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów stwierdził, że na wydłużenie
procesu legislacyjnego nad projektem ustawy Ordynacja podatkowa wpłynęło pojawienie się
kwestii problematycznych, a w szczególności konieczność dopracowania wielu szczegółów
związanych z organizacją wymiany informacji w ramach resortu finansów i współpracą z organami
podatkowymi jednostek samorządu terytorialnego. Znalazło to przełożenie na uwagi i propozycje
zgłaszane do Rządowego Centrum Legislacji oraz na kolejne wersje projektu ustawy.
Nie został zaimplementowany do polskiego porządku prawnego art. 8 dyrektywy Rady
2011/16/UE zgodnie z którym, właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje
w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw
członkowskich informacje obejmujące okresy rozliczeniowe, począwszy od 1 stycznia 2014 r., którymi
dysponuje w odniesieniu do osób zamieszkałych w innym państwie członkowskim, dotyczące
wymienionych tam szczególnych kategorii dochodu i kapitału. Zgodnie z dyrektywą Rady
2011/16/UE państwa członkowskie zobowiązane zostały do wprowadzenia w życie przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania art. 8 ze skutkiem
od dnia 1 stycznia 2015 r.
Projekt regulacji, tj. ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw,
celem którego jest m.in. implementacja art. 8 dyrektywy Rady 2011/16/UE został przyjęty w dniu
27 listopada 2014 r. przez Komitet Stały Rady Ministrów i przekazany w dniu 30 grudnia 2014 r.
do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Rada Ministrów w dniach 13 oraz 20 stycznia 2015 r. odroczyła
jego rozpatrzenie.

43 Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 47.
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Komisja Europejska pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. wystosowała, w trybie art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu UE, zarzuty formalne dotyczące braku implementacji dyrektywy. W odpowiedzi
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2015 r. na zarzuty formalne Komisji Europejskiej wskazano
m.in., że: „Przewiduje się, że przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów nastąpi w II kwartale br.,
a następnie projekt zostanie skierowany pod obrady Sejmu. Planowy termin zakończenia prowadzonych
prac legislacyjnych nad projektem ustawy to III kwartał br.”
Najwyższa Izba Kontroli we wcześniejszych wystąpieniach pokontrolnych kierowanych
do Ministra Finansów również zwracała uwagę na opóźnienia we wdrażaniu do polskiego prawa
przepisów unijnych. Po kontroli egzekwowania należności podatkowych i celnych przez izby celne
wskazano na nieopracowanie w terminie projektu przepisów implementujących dyrektywę
2010/24/UE Rady Unii Europejskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy
przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń 44; po kontroli
stosowania zaleceń Komisji Europejskiej w procesie stanowienia prawa podatkowego od 1 stycznia 2006 r.
do 30 czerwca 2011 r. na opóźnienie w dostosowaniu systemu opodatkowania akcyzą energii
elektrycznej, a po kontroli działań związanych z bezpieczeństwem sektora finansowego w latach
2010–2011 na opóźnienia we wdrożeniu jedenastu dyrektyw. Wniosek sformułowany po kontroli
Egzekwowania należności podatkowych i celnych przez izby celne 45 o zwiększenie nadzoru
nad opracowywaniem projektów aktów prawnych wdrażających do prawa polskiego przepisy UE
pozostaje aktualny.
8. Minister Finansów w kwietniu 2014 r. powołał Zespół Zadaniowy do Spraw Kontroli Podmiotów
Powiązanych, którego celem jest wsparcie zadań dotyczących zapewnienia sprawnego
i skutecznego współdziałania organów podatkowych i kontroli skarbowej w zakresie kontroli
dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów powiązanych oraz zwiększenia
skuteczności wymiany informacji pomiędzy tymi organami i Ministerstwem Finansów. Do zadań
Zespołu należy opracowanie zasad analizy i oceny ryzyka oraz określenie kierunków strategicznych
kontroli, opracowanie systemu gromadzenia i analizy informacji, identyfikacja niezbędnych narzędzi
i źródeł informacji, w szczególności baz danych, opracowanie zasad współpracy i koordynacji
działań pomiędzy organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej a właściwą komórką
organizacyjną Ministerstwa Finansów, analiza ustaleń kontrolnych pod kątem stosowania
przepisów dotyczących cen transakcyjnych, obszarów ryzyka oraz wyznaczania kierunków zmian
legislacyjnych, identyfikacja potrzeb dotyczących kierunków szkolenia i wzmacniania zasobów
kadrowych oraz stworzenie skoordynowanego systemu wymiany doświadczeń. W skład Zespołu
weszli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie i Izby
Skarbowej w Łodzi.
Prace Zespołu w 2014 r. koncentrowały się na wytypowaniu za pomocą dostępnych narzędzi
obszarów do kontroli w zakresie cen transferowych, opracowywaniu Podręcznika dobrych
praktyk w zakresie kontroli podmiotów powiązanych, przygotowaniu koncepcji dotyczącej
zagadnień cen transferowych najczęściej wykorzystywanych przez grupy międzynarodowe
do przerzucania dochodów pomiędzy różne jurysdykcje, wyznaczeniu kierunków zmian
legislacyjnych oraz identyfikacji niezbędnych narzędzi i źródeł informacji, w tym baz danych.
44 Dz.U. L 84 z 31.03.2010, s.1.
45 Informacja o wynikach kontroli egzekwowanie należności podatkowych i celnych przez izby celne. Nr ewid. 48/2013/P12037/KBF,
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9. W maju 2014 r. wyznaczone zostały urzędy kontroli skarbowej do pełnienia funkcji centrów
kompetencyjnych dla obszarów narażonych na nieprawidłowości szczególnie negatywnie
wpływające na dochody budżetu państwa. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie wyznaczony
został jako centrum kompetencyjne do spraw sklepów wielkopowierzchniowych, UKS we Wrocławiu
– do spraw zakładów osób zagranicznych. We wrześniu 2014 r. w strukturze Urzędu Kontroli
Skarbowej w Warszawie utworzone zostało Centrum Kompetencyjne w zakresie cen transferowych
oraz optymalizacji podatkowej, którego zadaniem będzie głównie analizowanie i monitorowanie
wskazanych obszarów oraz pomoc merytoryczna i koordynacja kontroli.
Na styczeń 2015 r. zaplanowano utworzenie Centrum Kompetencyjnego ds. Cen Transferowych
w Izbie Skarbowej w Łodzi, poprzez przekształcenie funkcjonującego w Izbie Referatu Zarządzania
Ryzykiem Zewnętrznym. Komórka ta miała przygotować Ramową instrukcję działania w sprawach
cen transferowych. W celu usystematyzowania działania organów podatkowych w dokumencie
znajdą się dyspozycje dotyczące informacji niezbędnych do analizy i typowania podmiotów
do kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych, oraz kontroli podatkowych i postępowań
podatkowych prowadzonych w tym zakresie.
10. Pracownicy Ministerstwa Finansów brali udział w pracach OECD nad przeciwdziałaniem erozji
bazy podatkowej i przerzucania zysków (BEPS). Organizacja wprowadziła plan działania w zakresie
BEPS, w którym wskazano na konieczność podjęcia 15 działań mających na celu przeciwdziałanie
temu zjawisku. Do poszczególnych zadań powołano grupy robocze. Przedstawiciele Ministerstwa
Finansów brali udział w pracach grupy roboczej do spraw analiz polityki podatkowej i statystyki
podatkowej, grupy roboczej do spraw opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych
oraz grupie roboczej do spraw agresywnego planowania podatkowego. W ramach grupy
roboczej do spraw analiz polityki podatkowej i statystyki podatkowej rozważane były możliwe
podejścia metodologiczne do oszacowania zjawiska BEPS i potencjalne wskaźniki, które mogą być
wykorzystane w analizach.
3.2.2. Nadzór Ministra Finansów nad organami kontroli skarbowej i organami podatkowymi,
monitorowanie wyników kontroli tych organów w rozliczaniu podatku dochodowego
od osób prawnych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego
Minister Finansów sprawował nadzór nad urzędami kontroli skarbowej i urzędami skarbowymi
poprzez:
−− wyznaczanie celów, priorytetów oraz sposobów postępowania w zakresie realizacji polityki
finansowej państwa,
−− monitorowanie wyników osiąganych przez urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe,
−− organizowanie szkoleń oraz wydawanie wytycznych służących poprawie skuteczności kontroli
rozliczeń w podatku dochodowym.
1. Główne cele, priorytety i sposoby postępowania w zakresie realizacji polityki finansowej
określone były w corocznych Zadaniach urzędów kontroli skarbowej, Zadaniach dla dyrektorów
izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych na rok 2012 oraz 2013 oraz w Krajowym Planie
Działań na rok 2014.
W Zadaniach urzędów kontroli skarbowej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zalecił organom
kontroli skarbowej podjęcie działań wobec podmiotów powiązanych, w szczególności z udziałem
kapitału zagranicznego oraz wskazał na praktyki transferu dochodów w celu unikania opodatkowania.
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Zwrócił uwagę na mechanizmy stosowane przez te podmioty, w tym wykorzystywanie umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, ceny transferowe, szczególnie w transakcjach dotyczących
usług i dóbr o charakterze niematerialnym, restrukturyzację działalności, dokumentowanie pozornego
świadczenia usług marketingowych, zarządczych czy konsultingowych oraz pożyczki wzajemne
podmiotów powiązanych.
W Zadaniach dla dyrektorów izb i naczelników urzędów skarbowych w latach 2012–2013 Minister
Finansów wskazał, aby urzędy skarbowe kontrolą i monitorowaniem objęły podatników CIT,
którzy wykazują dochody zwolnione z opodatkowania, dokonują odliczania strat poniesionych
w poprzednich latach podatkowych, w ciągu roku podatkowego nie wpłacają zaliczek na podatek
dochodowy lub wpłacają zaliczki w niewielkich kwotach, dokonują odliczeń i otrzymują
darowizny. Kierunki działań urzędów skarbowych dotyczące obszarów ryzyka zostały określone
w Krajowych Planach Dyscypliny Podatkowej (KPDP), wydanych w celu realizacji założeń Strategii
Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym. Zidentyfikowane zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości
dotyczyły w szczególności transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wskazano
na konieczność weryfikacji obowiązku dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami
powiązanymi, porównywalności transakcji, zbadania czy ceny stosowane w transakcjach między
podmiotami powiązanymi zostały ustalone w taki sposób i na takim poziomie, jaki ustaliłyby
podmioty niezależne. Rozpoznano ryzyka w obszarze wartości niematerialnych i prawnych,
finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi, restrukturyzacji działalności.
W 2013 roku podjęte zostały w Ministerstwie Finansów prace nad nową koncepcją zarządzania
ryzykiem zewnętrznym. Analizy krajowe zarządzania ryzykiem zewnętrznym prowadzone były
przez Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, realizującej zadania Centrum Analiz i Planowania
Administracji Podatkowej, a analizy dotyczące poszczególnych województw dokonywane były
przez właściwe izby skarbowe. Na bazie wyników tych analiz opracowany został Krajowy Plan
Działań na rok 2014 (KPD), jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym.
W Krajowym Planie Działań na rok 2014 administracja podatkowej ukierunkowana została
na zagadnienia związane z priorytetowymi obszarami w tytułach podatkowych. Jako podobszary
ryzyka wskazano 11 branż działalności gospodarczej, w których zidentyfikowano najwyższe kwoty
uszczupleń i najczęściej popełniane błędy przez podatników. W dokumencie tym nie zwrócono
uwagi na wcześniej zidentyfikowane obszary zagrożeń w podatku dochodowym od osób
prawnych, ujęte w KPDP w latach wcześniejszych, a związane z transakcjami zawieranymi między
podmiotami powiązanymi. Nieujęcie w KPD na rok 2014 r. tych zagadnień, Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier tłumaczył faktem, że nie stanowiły
one istotnego problemu charakteryzującego priorytetowe podobszary i zagadnień związanych
z wysokim ryzykiem. Wskazał także, że zagadnienia te były ujęte w KPDP jako uzupełnienie
opisu obszaru ryzyka Wykazywanie znacznych przychodów i jednocześnie niskich dochodów
lub strat z tytułu działalności gospodarczej oraz dokonywanie odliczeń strat z lat poprzednich
i tym samym kryteria typowania podmiotów do kontroli nie były określone w odniesieniu do wyżej
wymienionych zagadnień. Poinformował również, że wskazania w Krajowym Planie Działań na rok
2014 znalazły odzwierciedlenie w sporządzanych przez izby skarbowe wojewódzkich planach
działań. W planach tych zwrócono uwagę m.in. na proceder zaniżania podstawy opodatkowania
i zobowiązania podatkowego, straty i niskie dochody wykazywane przez podatników w kolejnych
latach podatkowych, dochodowość podmiotów w branży.
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Przyjęta w KPD systematyka ryzyka w tytułach podatkowych największe znaczenie nadała
kontrolom rozliczenia podatku od towarów i usług. W tym obszarze określone zostały priorytetowe
ryzyka w wytypowanych branżach. Rozliczenia z podatków dochodowych zostały ujęte w wąskim
zakresie i dotyczyły głównie możliwości występowania nieprawidłowości w obliczaniu zaliczek
na podatek dochodowy, obliczaniu zryczałtowanego podatku dochodowego.
Zdaniem NIK ujęcie branżowe, jakie zastosowano w KPD na 2014 r., w zarządzaniu ryzykiem
może wpłynąć na dalsze ograniczenie kontroli podmiotów rozliczających się z podatków
dochodowych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Podsekretarz Stanu Jacek Kapica stwierdził, że problemy związane z obsługą zagadnienia cen
transferowych przez organy podatkowe zostały zdiagnozowane przez Ministerstwo Finansów i podjęto
działania usprawniające pracę podległych jednostek w przedmiotowym zakresie. Przedmiotowe
zagadnienie niezależnie od wyników analizy ryzyka, zostało potraktowane w sposób priorytetowy i (…)
od stycznia 2015 r. w zasobach Izby Skarbowej w Łodzi (…) utworzone zostanie Centrum Kompetencyjne
do spraw Cen Transferowych”.
Od stycznia 2015 r., na bazie funkcjonującego w Izbie Skarbowej w Łodzi Referatu Zarządzania
Ryzykiem Zewnętrznym zaplanowano utworzenie Centrum Kompetencyjnego ds. Cen Transferowych.
Komórka ta miała przygotować Ramową instrukcję działania w sprawach cen transferowych,
w której znajdą się dyspozycje dla urzędów skarbowych dotyczące informacji niezbędnych do analizy
i typowania podmiotów do kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych oraz prowadzenia
kontroli podatkowych i postępowań podatkowych w tym zakresie.
2. W badanym okresie Ministerstwo Finansów nie wyposażyło urzędów skarbowych w stosowne
narzędzia do typowania podmiotów do kontroli w zakresie cen transferowych. Typowania
podmiotów do kontroli podatkowych i czynności sprawdzających urzędy skarbowe dokonywały
przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego Analiza grupowa. Narzędzie wspomaga typowanie
w priorytetowych obszarach/podobszarach ryzyka i odnosi się wyłącznie do danych podatkowych
zawartych w bazach urzędów skarbowych. Dla realizacji zadań w zakresie zarządzania ryzykiem
zewnętrznym Ministerstwo Finansów corocznie przekazywało podległym jednostkom jednolite
w skali kraju Kryteria doboru podmiotów do kontroli podatkowej i czynności sprawdzających
w obszarach ryzyka, a także Opis kryteriów do analizy grupowej i indywidualnej, w których
nie określono odrębnych kryteriów do analizy podmiotów powiązanych, cen transferowych.
Podległe jednostki miały ograniczony dostęp do baz danych zawierających sprawozdania
finansowe składane przez podmioty krajowe i zagraniczne, w tym do bazy Amadeus. Ze względów
technicznych korzystanie z tej bazy mogło się odbywać wyłącznie w siedzibie Ministerstwa
Finansów. Baza była udostępniana pracownikom UKS w Warszawie w obecności uprawnionych
osób w Ministerstwie Finansów, po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu dla obu stron.
Na takich zasadach mogli też korzystać z bazy pracownicy innych urzędów kontroli skarbowej.
Z uwagi na instalację systemu na serwerze w gmachu Ministerstwa Finansów, pracownicy
tych jednostek mogli wystąpić o przekazanie uzyskanych z aplikacji danych jedynie za pośrednictwem
departamentów merytorycznych Ministerstwa Finansów. W konsekwencji korzystanie z zasobów
bazy Amadeus przez pracowników jednostek podległych Ministrowi Finansów było utrudnione.
Analizy przeprowadzone w ramach powołanego przez Ministra Finansów Zespołu Zadaniowego
do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych wykazały, że dane podatkowe, które były w posiadaniu
organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nie były wystarczające do przeprowadzenia
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pełnej analizy podatników pod kątem typowania do kontroli w zakresie cen transferowych,
ani też nie były wystarczające do pełnego zidentyfikowania ryzyk wynikających z transakcji
pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na konieczność uzyskania elektronicznego dostępu
do danych zawartych w sprawozdaniach finansowych wskazali także pracownicy wyspecjalizowanych
urzędów skarbowych na spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w czerwcu 2014 r.
Zespół rozpoczął działania nad kompleksowym opracowaniem systemu gromadzenia danych
i analizy informacji dotyczących podmiotów powiązanych i systemu zarządzania ryzykiem
w obszarze cen transakcyjnych.
Podjęto badania nad możliwością wykorzystania dodatkowych narzędzi, oferowanych przez firmy
zewnętrzne, na potrzeby wsparcia prac analitycznych urzędów kontroli skarbowej. Działania mają
na celu uzyskanie dostępu do bazy zawierającej dane ze sprawozdań finansowych podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. Baza ma być wykorzystywana przy analizie ryzyka,
w tym transakcji podmiotów powiązanych. Zaplanowano rozszerzenie kręgu podmiotów
uprawnionych do korzystania z bazy. Zakup narzędzia zawierającego dane do analizy finansowej
przedsiębiorców planowany jest dla dwóch centrów kompetencyjnych – w UKS w Warszawie
oraz Izbie Skarbowej w Łodzi, sześciu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz Centrum
Analiz i Planowania Administracji Podatkowej we Wrocławiu.
W okresie objętym kontrolą narzędziami wspomagającymi kontrole podatkowe, poza głównym
narzędziem Analiza grupowa w podsystemie KONTROLA, były również programy analizy danych
ACL i IDEA. Od marca 2014 r. wdrożono narzędzie ANALIZATOR, które umożliwia korzystanie
z dostępnych baz danych urzędu skarbowego i wykonanie analiz w zakresie danych zawartych
w tych bazach. W marcu 2014 r. wprowadzono również aplikację WERYFIKATOR. Narzędzie
to umożliwia wspomaganie prowadzenia kontroli podatkowej poprzez analizę dokumentów
podatkowych w formie elektronicznej, weryfikuje dane z rejestrów podatnika w celu stwierdzenia
poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aplikacje dostępne są dla wszystkich urzędów
skarbowych.
3. Ministerstwo Finansów monitorowało realizację przez urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy
skarbowe zadań, w tym wyniki postępowań kontrolnych.
Monitorowaniu realizacji przez urzędy kontroli skarbowej wyznaczonych zadań służyła analiza
sprawozdań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, sprawozdań z kontroli cen
transferowych, informacji opisowych przekazywanych przez urzędy kontroli skarbowej z kontroli
cen transferowych w zakresie powiązań zagranicznych i krajowych. Wyniki kontroli za poszczególne
lata, zidentyfikowane zagrożenia, efekty działań kontrolnych oraz przykłady działań kontroli
skarbowej przedstawiane były w corocznie opracowywanych raportach z przeprowadzanych
kontroli skarbowych.
Analizy wyników urzędów skarbowych dokonywano w okresach rocznych, na podstawie
sprawozdań o kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających, a za lata 2012–2013 również
sprawozdań z realizacji zarządzania ryzykiem zewnętrznym. Analizowano efekty kontroli CIT
ogółem oraz w obszarach ryzyka. W 2014 r. analiza ryzyka i analiza wyników przeprowadzanych
działań dokonywana była na podstawie danych z podsystemu KONTROLA, pobieranych w okresach
półrocznych.
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Liczba przeprowadzanych kontroli podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszyła się:
−− urzędy kontroli skarbowej skontrolowały w 2013 r. 505 podatników, tj. o 15,6% mniej
niż w 2012 r. i o 24,2% mniej niż w 2011 r.; w I półroczu 2014 r. przeprowadzono 265 kontroli CIT,
tj. o 3,3% mniej niż w I półroczu 2013 roku,
−− urzędy skarbowe w 2013 r. skontrolowały 6.689 podatników, tj. o 32,5% mniej niż w 2012 r.
i o 19,0% mniej niż w 2011 r.; w I półroczu 2014 r. w porównaniu do I półrocza 2013 r. liczba kontroli
CIT zmniejszyła się o 53,8% (z 3.917 do 1.811).
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przy planowaniu kontroli koncentrowały się,
zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku od towarów
i usług. Kontrole rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym prawidłowości
stosowania cen transferowych były planowane w niewielkim zakresie.
4. Udział kontroli VAT w ogólnej liczbie kontroli podatków, zakończonych decyzją oraz dla których
złożono korekty deklaracji, przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej wyniósł 56,2%
w 2013 r., 63,3% w 2012 r., a 60,0% w 2011 r., a udział kontroli CIT 9,1%, 12,1% i 13,4%.
Ujawnione przez urzędy kontroli skarbowej uszczuplenia w podatku VAT w 2013 r. stanowiły
70,5% ogólnej kwoty uszczupleń podatkowych, 72,6% w 2012 r., a 57,6% w 2011 r., a uszczuplenia
w podatku CIT 12,7%, 7,2% i 11,1%.
Zobowiązania w podatku CIT wymierzone decyzjami pokontrolnymi oraz na podstawie złożonych
przez podatników korekt deklaracji, w wyniku przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej
postępowań kontrolnych, wyniosły w 2013 r. 816,5 mln zł. Były one wyższe o 543,8 mln zł,
tj. o 199,5% od uszczupleń stwierdzonych w 2012 r. oraz o 537,4 mln zł, tj. o 192,5% od ujawnionych
w 2011 r. Na tak znaczny wzrost kwoty nieprawidłowości w 2013 r. wpłynęły ustalenia z jednej
kontroli, które stanowiły ponad połowę wszystkich ustaleń CIT w 2013 r. W I półroczu 2014 r.
ujawnione uszczuplenia wyniosły 306,0 mln zł.
W zakresie wywiązywania się z zobowiązań w podatku od towarów i usług urzędy kontroli skarbowej
skontrolowały w 2013 r. 3.122 podatników VAT ustalając uszczuplenia na kwotę 4.542,8 mln zł,
w 2012 r. 3.120 podmiotów i uszczuplenia na kwotę 2.745,5 mln zł, a w 2011 r. 2.977 podatników
oraz uszczuplenia na kwotę 1.454,8 mln zł.
Na temat przyczyn malejącej liczby kontroli podatku CIT Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
wyjaśniła, że Ministerstwo Finansów ukierunkowuje swoje działania na obszary stanowiące
największe zagrożenie dla stabilności ekonomicznej Państwa. Takim obszarem dla kontroli skarbowej
od kilku lat jest podatek od towarów i usług, w którym występuje największe ryzyko oszustw
podatkowych. Kontrole w tych obszarach w ponad 80% kończą się wykryciem nieprawidłowości.
W latach 2012–2013 udział kontroli VAT w ustaleniach kontroli ogółem wynosił powyżej 70%.
5. W wyniku kontroli CIT przeprowadzonych przez urzędy skarbowe kwota ujawnionych
uszczupleń zmniejszyła się z 152,5 mln zł w 2011 r. do 142,0 mln zł w 2012 r., tj. o 6,9%,
oraz do 125,1 mln zł w 2013 r., tj. o 18,0%.
Liczba kontroli podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w urzędach skarbowych w 2013 r.
stanowiła 10,7% ogólnej liczby kontroli CIT, w 2012 r. 8,6%, a w 2011 r. 11,0%. Kwota ujawnionych
w ich wyniku uszczupleń w 2013 r. wyniosła 40,9% ogólnej kwoty uszczupleń w podatku CIT,
34,2% w 2012 r., a 37,9% w 2011 r. W I półroczu 2014 r. udział tych kontroli wyniósł 14,6%, a kwota
stwierdzonych uszczupleń 56,6%.
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Częstotliwość wykrywania nieprawidłowości dla kontroli CIT w 2013 r. wyniosła 75,4%, 72,6%
w 2012 r. i 73,3% w 2011 r., w tym dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 76,3%, 74,8%
i 76,8%. Przy zmniejszającej się liczbie przeprowadzanych kontroli w podatku CIT, wzrastała ich
skuteczność mierzona relacją liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości do ogólnej
liczby przeprowadzonych kontroli. W 2013 roku skuteczność kontroli w porównaniu do roku
2012 i 2011 wzrosła o 2,8 i o 2,1 punkty procentowe, w tym dla podmiotów z udziałem kapitału
zagranicznego o 1,5 i 0,5 punktu procentowego.
Ministerstwo Finansów nie posiadało informacji pozwalających na określenie ryzyka dotyczącego
agresywnego planowania podatkowego. Analizy efektywności kontroli podatkowych
przeprowadzane były w odniesieniu do kontroli podatkowych, z wyszczególnieniem tytułów
podatkowych, co było konsekwencją przyjętej systematyki ryzyka, gdzie obszar określany
był tytułem podatkowym.
Relacja odzyskanych kwot z tytułu dokonanych wpłat przez podatników CIT, pomniejszonych
o dokonane zwroty, do łącznej kwoty uszczupleń z wydanych przez organy podatkowe decyzji
i złożonych korekt w latach 2012–2013 oraz w I półroczu 2014 r. wyniosła 21,2%, w tym od podmiotów
z udziałem kapitału zagranicznego także 21,2%.
6. W okresie 2012–I półrocze 2014 urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły 376 kontroli
podatków dochodowych46, w których badano zagadnienie cen transferowych, w tym w 158 podmiotach
z udziałem kapitału zagranicznego.
W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba przeprowadzonych przez organy kontroli
skarbowej kontroli obejmujących transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi.
W 2013 r. prawidłowość stosowania cen transferowych sprawdzono u 142 podatników,
tj. u mniejszej o 23,2% liczby podmiotów niż w 2012 r. oraz o 27,9% niż w 2011 r. Przy czym w 2013 r.
skontrolowano 64 podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, tj. o 5,9% mniej niż w 2012 r.
i o 1,6% więcej niż w 2011 r. Prawidłowość stosowania cen transferowych w I półroczu 2014 r.
zbadano u 49 podmiotów, w tym w 26 z udziałem kapitału zagranicznego. W rezultacie udział
kontroli w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w kontrolach obejmujących zagadnienie
stosowania cen transferowych wzrósł z 32,0% w 2011 r. do 53,1% w I półroczu 2014 r. (w 2012 r.
było to 36,8%, a w 2013 r. 45,1%).
W wyniku przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej w 2013 r. kontroli cen transferowych
w obrocie krajowym i zagranicznym ustalono uszczuplenia na kwotę 11,5 mln zł, 9,8 mln zł w 2012 r.,
36,2 mln zł w 2011 r., a ustalenia z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi z zagranicy
wyniosły 23,0% ogólnej kwoty ustaleń w latach 2011–2013.
Udział kontroli, w których dokonano ustaleń z tytułu cen transferowych w postępowaniach
badających to zagadnienie stopniowo wzrastał i wyniósł 8,1% w 2011 r., 15,1% w 2012 r.
oraz 19,7% w 2013 r., w tym w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego 7,9%, 8,8% i 17,2%.
Niezależnie od corocznie kierowanych do urzędów kontroli skarbowej wytycznych wyznaczających
priorytety kontroli skarbowej, Ministerstwo Finansów podejmowało inicjatywy organizowania
w wybranych tematach kontroli koordynowanych.
W 2013 r. Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów zlecił wybranym urzędom
kontroli skarbowej przeprowadzenie kontroli koordynowanej na temat „prawidłowości korzystania
ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
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o spółkach z udziałem zagranicznym”. Celem było zbadanie prawidłowości korzystania przez spółki
z udziałem kapitału zagranicznego ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa
w art. 40 ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT w związku z art. 23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.
Kontrolą objęto 9 spośród 11 spółek korzystających ze zwolnienia od podatku. Stwierdzone
nieprawidłowości w ośmiu podmiotach dotyczyły głównie nieprawidłowego wyliczenia kwoty
dotychczas wykorzystanej ulgi poprzez odliczenie strat od dochodu i skutkowały zmniejszeniem
limitu ulgi do wykorzystania w przyszłych okresach (w pięciu przypadkach) oraz nieprawidłowości
w rozliczeniu podatku CIT w związku z niespełnieniem warunków korzystania z ulg, określonych
w decyzjach Ministra Finansów (w trzech przypadkach).
W 2013 r. rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia kontroli w grupie podmiotów
prowadzących działalność handlową w sklepach wielkopowierzchniowych. W tym celu w latach
2013–2014 Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów zorganizował trzy narady
z udziałem zespołów kontrolnych urzędów kontroli skarbowej biorących udział w kontroli, w trakcie
których omawiano doświadczenia z badań prowadzonych w tego rodzaju podmiotach. Kontrole
zostały wszczęte przez 12 urzędów kontroli skarbowej. Urzędami wiodącymi był UKS w Lublinie,
pełniący funkcję centrum kompetencyjnego ds. sklepów wielkopowierzchniowych, oraz UKS
w Warszawie, pełniący funkcję centrum kompetencyjnego ds. cen transferowych i optymalizacji
podatkowej.
W okresie 2012–I półrocze 2014 urzędy skarbowe przeprowadziły 204 kontrole CIT, w których
badano zagadnienie cen transferowych. Stwierdzeniem uszczupleń zakończyło się 140. Udział
kontroli CIT, w których ujawniono uszczuplenia w badanych postępowaniach wyniósł 64,7%
w 2011 r., 62,5% w 2012 r., 74,7% w 2013 r., oraz 65,5% w I półroczu 2014 r., w tym w podmiotach
z udziałem kapitału zagranicznego 63,2%, 51,5%, 80,8% i 64,7%.
Izby skarbowe w okresach półrocznych przekazywały sprawozdania o działaniach przeprowadzonych
przez urzędy skarbowe w zakresie ujawniania nieprawidłowości związanych z transakcjami
z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową. Ministerstwo Finansów nie prowadziło analiz w tym zakresie. Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier stwierdził, że w latach 2012–2013
kontrole, które objęły swoim zakresem tematykę cen transferowych stanowiły zaledwie
0,08% wszystkich kontroli oraz tylko 0,7% kontroli przeprowadzonych w obszarze ryzyka
„Wykazywanie znacznych przychodów i jednocześnie niskich dochodów lub strat z lat poprzednich”,
a ustalenia tych kontroli nie wskazywały na wysokie zagrożenie w przedmiotowym zakresie.
Zdaniem NIK nie można zgodzić się z przedstawioną argumentacją, Ministerstwo Finansów
powinno monitorować realizację przez urzędy skarbowe działań mających na celu ujawnianie
nieprawidłowości w transakcjach podmiotów powiązanych.
7. W okresie objętym kontrolą Ministerstwo Finansów nie prowadziło kontroli wewnętrznych
w podległych jednostkach, obejmujących realizację zadań w zakresie zwalczania nieprawidłowości
w rozliczaniu podatku dochodowego przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.
W planie kontroli na I półrocze 2014 r. ujęta została kontrola w dwóch izbach skarbowych na temat
Sprawowania nadzoru nad realizacją zadań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Termin jej realizacji przełożono uzasadniając to zmianą w 2014 r. sposobu nadzorowania przez
izby skarbowe wykonania zadań w urzędach skarbowych.

43

Informacje szczegółowe

W I półroczu 2014 r. przeprowadzone zostały przez Izbę Skarbową w Poznaniu kontrole w dwóch
urzędach skarbowych, których przedmiotem był nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem
państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w zakresie transakcji z podmiotami
powiązanymi z zagranicy. W ramach dobrych praktyk, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
pismem z dnia 19 września 2014 r. przekazał do wszystkich dyrektorów izb skarbowych ustalenia
kontroli oraz wydane zalecenia i wnioski pokontrolne, w celu ich wykorzystania. W szczególności
zalecił wnikliwe analizowanie, badanych w toku kontroli podatkowych, transakcji z podmiotami
powiązanymi z zagranicy w celu sprawdzenia czy nie występują przypadki nielegalnego transferu
dochodów; sporządzanie analiz mających na celu stałe monitorowanie podmiotów dokonujących
transakcji z podmiotami powiązanymi z zagranicy, z uwzględnieniem podatników zobowiązanych
do prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT; zintensyfikowanie
działań w ramach kontroli podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w celu weryfikacji
transakcji mających wpływ na stosowane ceny (art. 11 cyt. ustawy o CIT).
Pozostałe izby skarbowe nie prowadziły bezpośrednio wyodrębnionych kontroli w urzędach
skarbowych w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych przez podmioty
z udziałem kapitału zagranicznego. W badanym okresie prowadzone były kontrole prawidłowości
realizacji zadań związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych. W latach
2011–2014 systematycznie zmniejszała się liczba kontroli przeprowadzonych przez izby skarbowe
w urzędach skarbowych w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych z rozliczaniem
podatku dochodowego od osób prawnych. W 2011 r. przeprowadzono 77 kontroli, 67 w 2012 r.,
35 w 2013 r., a w I półroczu 2014 r. 7 kontroli.
8. Niewystarczający był zakres szkoleń organizowanych dla pracowników urzędów kontroli
skarbowej oraz urzędów skarbowych z tematyki rozliczania podatku dochodowego przez podmioty
działające w skali międzynarodowej.
Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (CEZRF) w okresie 2011–I półroczu 2014 r.
zorganizowało szkolenia na temat podatku dochodowego od osób prawnych dla 68 pracowników
Ministerstwa Finansów, 320 izb skarbowych, 342 urzędów skarbowych i 244 urzędów kontroli
skarbowej. W omawianym okresie przeszkolono ogółem 974 pracowników resortu finansów,
z tego 69 osób w 2011 r., 366 w 2012 r., 114 w 2013 r. i 425 w I połowie 2014 r.
Najwięcej szkoleń dotyczących weryfikacji rozliczeń podatku dochodowego przez podmioty
działające w skali międzynarodowej, CEZRF zorganizowało na temat współpracy administracyjnej
i wymiany informacji o podatkach bezpośrednich. Przeszkolono 151 pracowników izb skarbowych,
124 pracowników urzędów kontroli skarbowej, 68 pracowników urzędów skarbowych oraz ośmiu
pracowników Ministerstwa Finansów. Pozostałe szkolenia dotyczyły między innymi metod
optymalizacji podatkowej, w tym przy użyciu „rajów podatkowych”, stosowania umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, omówienia dyrektyw unijnych, które mają zastosowanie w ustawach
o podatkach dochodowych, rozpoznania i kontroli przedsiębiorstwa w świetle konwencji Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W tematach tych przeszkolono ogółem 74 pracowników izb
skarbowych, 57 pracowników Ministerstwa Finansów oraz 31 pracowników urzędów kontroli skarbowej.
Na temat transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi przeszkolono 30 pracowników
urzędów kontroli skarbowej. Dla przedstawicieli wyspecjalizowanych i dużych urzędów skarbowych
zorganizowano w 2013 r. warsztaty szkoleniowe dotyczące typowania podmiotów do kontroli
i problematyki cen transferowych.
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Ponadto pracownicy Biura Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie, realizującego wymianę
informacji podatkowych z administracjami innych państw, brali udział w spotkaniach szczebla
międzynarodowego, organizowanego przez IOTA47, OECD oraz Komisję Europejską, które odbywały
się na poziomie eksperckim w ramach grup roboczych, warsztatów i seminariów kilka razy w roku.
Brak dostatecznego przeszkolenia pracowników administracji na temat cen transferowych stanowił
jedną z barier w efektywnym prowadzeniu kontroli. Na potrzebę zorganizowania specjalistycznych
szkoleń na ten temat, jak również bieżącego informowania pracowników o kierunkach zmian
uregulowań międzynarodowych i krajowych w zakresie kontroli cen transferowych, stosowania
szerszej wymiany doświadczeń na bazie przeprowadzanych kontroli wskazywali dyrektorzy
urzędów kontroli skarbowej w pismach kierowanych do Ministerstwa Finansów.
Również w opracowanej przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów
Koncepcji obsługi zagadnienia cen transferowych w administracji podatkowej z maja 2014 r. zwrócono
uwagę na problem braku wystarczającego przeszkolenia pracowników organów administracji
podatkowej i kontroli skarbowej w zakresie cen transferowych.
3.2.3. Wyniki kontroli w urzędach kontroli skarbowej
Typowanie podmiotów do postępowania kontrolnego
W pięciu badanych przez NIK urzędach kontroli skarbowej wdrożono formalne zasady
opracowywania planów kontroli oraz wyboru podmiotów do kontroli48. We wszystkich urzędach
sporządzano półroczne plany kontroli. Plany zatwierdzane były przez dyrektorów urzędów.
Poza kontrolami planowymi podejmowane były kontrole doraźne, w tym w następstwie wniosków
otrzymywanych z prokuratur w związku z toczącymi się śledztwami, informacji Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz inspektorów kontroli
skarbowej, którzy w trakcie wszczętych postępowań kontrolnych stwierdzali nieprawidłowości
i zachodziła potrzeba wszczęcia postępowań za inne okresy rozliczeniowe.
Typując do kontroli podmioty z udziałem kapitału zagranicznego przyjmowano takie same
kryteria jak dla innych podmiotów, tj. niezależnie czy podmiot gospodarczy działał z udziałem,
czy bez udziału kapitału zagranicznego. Analiza podmiotów pod kątem zasadności wszczęcia
postępowania kontrolnego miała na celu ujawnienie okoliczności mogących wskazywać
na możliwość wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości skutkujących powstaniem obowiązku
podatkowego.
Typując podmioty do kontroli brano pod uwagę analizy i wnioski własne, doniesienia
od osób fizycznych i prawnych, wnioski organów administracji podatkowej i celnej oraz innych
urzędów i instytucji (między innymi Policji, prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego).
Sporządzano analizy jednostkowe i grupowe (systemowe, tematyczne). Badano przyczyny
deklarowania kwot strat podatkowych, niskiej rentowności, wielkość przychodów, dochodów,
transakcje wewnątrzwspólnotowe, zgodność kwot deklarowanego przychodu podatkowego
47 Organizacja zrzesza kilkadziesiąt administracji podatkowych. Głównym jej celem jest zapewnienie płaszczyzny dla wymiany
doświadczeń między administracjami podatkowymi oraz pomoc w zakresie m.in. cen transferowych.
48 W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie procedurę typowania podmiotów do kontroli i ustalania planu kontroli
sformalizowano od 1 lutego 2013 r.
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w podatku dochodowym i kwot obrotów w podatku od towarów i usług, powiązania kapitałowe
i osobowe, sprzedaż udziałów osobom zagranicznym, świadczenia usług niematerialnych
oraz udzielanie pożyczek.
Analizami obejmowano między innymi dochody uzyskane spoza terytorium Polski z operacji
na dłużnych instrumentach finansowych, odliczenia podatku dochodowego zapłaconego
za granicą, powiązania spółek osobowych lub kapitałowych o znacznych udziałach, podmioty
podejrzane o obejście prawa podatkowego w ramach agresywnej optymalizacji podatkowej
z siedzibą w Luksemburgu lub Szwajcarii, banki i instytucje finansowe, sklepy wielkopowierzchniowe,
płatników podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodu uzyskanego przez podmioty
niemające siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Ograniczony zakres oraz częstotliwość
sporządzania analiz były spowodowane potrzebą realizacji innych pilnych zadań.
Urzędy nie dysponowały wyspecjalizowanym narzędziem informatycznym do typowania podmiotów
powiązanych lub transferu dochodów za granicę. Wykorzystywano głównie standardowe bazy.
Dane podatkowe pobierano przede wszystkim z dwóch hurtowni WHTAX (podatek dochodowy
od osób prawnych) i SPR (podatek od towarów i usług). Wyselekcjonowane wstępnie podmioty
poddawane były dalszej analizie przy wykorzystaniu innych narzędzi informatycznych
(m.in. Serwis Prawno Gospodarczy, Regon), dokumentów źródłowych (np. aktów notarialnych,
decyzji organów podatkowych i kontroli skarbowej), ogólnodostępnych źródeł informacji (prasy,
Internetu, orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji przepisów prawa podatkowego)
oraz sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania
zarządu z działalności spółki, opinii biegłego rewidenta). Materiały analityczne obejmowały
szereg dokumentów, np. arkusze analizy ryzyka, wydruki z baz danych, informacje z prasy i Internetu.
Urzędy kontroli skarbowej miały ograniczony dostęp do bazy danych, która umożliwiała
dokonywanie analiz porównawczych w badaniu cen transferowych. Ze względów technicznych
korzystanie z tej bazy mogło się odbywać wyłącznie w budynku Ministerstwa Finansów.
Baza była udostępniana pracownikom UKS w Warszawie w obecności uprawnionych osób
w Ministerstwie Finansów, po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu dla obu stron. Na takich
zasadach mogli też korzystać z bazy pracownicy innych urzędów kontroli skarbowej. Z uwagi
na instalację systemu na serwerze w gmachu Ministerstwa Finansów, pracownicy tych jednostek mogli
wystąpić o przekazanie uzyskanych z aplikacji danych jedynie za pośrednictwem departamentów
merytorycznych Ministerstwa Finansów. W konsekwencji korzystanie z zasobów przez pracowników
jednostek podległych Ministrowi Finansów było utrudnione. Dane były wykorzystane przez Urząd
Kontroli Skarbowej w Warszawie w ośmiu postępowaniach, a także w 2014 r. przy typowaniu
podmiotów do kontroli w ramach prac centrum kompetencyjnego w zakresie cen transferowych,
przenoszenia dochodów oraz optymalizacji. Dyrektorzy urzędów wskazywali NIK na zasadność
doposażenia jednostek w dodatkowe narzędzie informatyczne dla celów analiz porównawczych.
Na 370 zakończonych w okresie 2012–I połowa 2014 r. postępowań w podmiotach z udziałem
kapitału zagranicznego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, 78 postępowań (21,1%)
dotyczyło badania cen transferowych. Nieprawidłowości w zakresie cen transferowych stwierdzono
w 23 postępowaniach. Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej wyjaśniali, że w badanym przez NIK
okresie kontrole w podmiotach z udziałem zagranicznym nie stanowiły priorytetu, gdyż urzędy
koncentrowały się na zwalczaniu oszustw w podatku od towarów i usług i tych problemach
gdzie było największe prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości.
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W ramach prac Zespołu Zadaniowego do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych49, powołanego
przez Ministra Finansów w kwietniu 2014 r., przy udziale pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej
w Warszawie, do dnia zakończenia kontroli NIK, zidentyfikowano obszary, które mogą stanowić
potencjalnie znaczne ryzyko nieprawidłowości podatkowych w zakresie cen transferowych
oraz wytypowano do kontroli podmioty, w działalności których mogą wystąpić nieprawidłowości
w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Podjęto prace nad opracowaniem zasad analizy
i oceny nieprawidłowości podatkowych w zakresie funkcjonowania podmiotów powiązanych,
określeniem najistotniejszych obszarów wymagających ukierunkowania działań kontrolnych
oraz identyfikacją narzędzi i źródeł informacji, w szczególności baz danych pozwalających
na prawidłowe typowanie podmiotów do kontroli. Dokonano analizy podmiotów podejrzanych
o obejście prawa podatkowego w ramach optymalizacji podatkowej i wykazujących powiązania
z innymi podmiotami. Przeprowadzone analizy skutkowały wyborem podmiotów do kontroli.
Efekty kontroli spodziewane są pod koniec 2015 r.
W maju 2014 r. Ministerstwo Finansów powierzyło Urzędowi Kontroli Skarbowej w Warszawie
pełnienie funkcji centrum kompetencyjnego w zakresie cen transferowych, przenoszenia dochodów
oraz optymalizacji. Celem centrum jest zapewnienie kompleksowego (ponadregionalnego)
podejścia w zakresie zarządzania ryzykiem i analizy oraz koordynacji działań kontrolnych. Do zadań
centrum zaliczono kompleksową działalność analityczną i monitorującą wyznaczonych obszarów,
w tym opracowanie metodologii i standardów analiz na etapie typowania podmiotów do kontroli
oraz współpracy z innymi urzędami kontroli skarbowej, dostarczanie kierownictwu kontroli skarbowej
informacji wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie określenia zadań urzędów kontroli
skarbowej oraz zapewnienie efektywnego prowadzenia kontroli w poszczególnych obszarach,
w tym w uzasadnionych przypadkach wskazywanie podmiotów do kontroli, koordynacja kontroli,
wypracowanie metodologii działań kontrolnych zapewniającej jednolite podejście oraz zapewnienie
inspektorom urzędów kontroli skarbowej jak najszerszej pomocy metodycznej w kontrolach
prowadzonych w poszczególnych obszarach. Do dnia zakończenia kontroli NIK odbyło się spotkanie
zespołów kontrolnych z urzędów kontroli skarbowej w sprawie kontroli działalności handlowej
w sklepach wielkopowierzchniowych. Przekazano do Ministerstwa Finansów listę zagadnień,
na które należy zwrócić uwagę badając ceny transferowe, zgromadzono informacje ze wszystkich
urzędów kontroli skarbowej o przeprowadzonych we wcześniejszych latach postępowaniach
kontrolnych oraz będących w toku, w których wystąpiły ustalenia w zakresie cen transferowych
i optymalizacji podatkowej oraz rozpoczęto analizę otrzymanych informacji. W odpowiedzi
na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony innych urzędów kontroli skarbowej, izb lub urzędów
skarbowych, Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie opracował i przekazał wskazówki dotyczące
badania cen transferowych z kilkoma przykładami z kontroli, w których dokonano ustaleń
związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.
W ramach współpracy z administracjami podatkowymi innych państw urzędy kontroli skarbowej
wystąpiły z 52 wnioskami o zapytania w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych.
Do dnia zakończenia kontroli NIK nie uzyskano odpowiedzi na pięć wniosków, pomimo że we wszystkich
przypadkach wystosowano monity (w jednym przypadku brak było odpowiedzi na wniosek z 2011 r.).
49 W celu wsparcia wykonania zadań w zakresie kontroli opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów powiązanych

oraz zwiększenia skuteczności wymiany i przepływu informacji między organami podatkowymi i kontroli skarbowej
Minister Finansów Zarządzeniem Nr 16 z dnia 11 kwietnia 2014 r. powołał Zespół Zadaniowy do spraw Kontroli
Podmiotów Powiązanych.
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Celem zapytań było potwierdzenie transakcji zawartych pomiędzy polskim podmiotem a kontrahentem
z zagranicy. Weryfikowano czy podmioty zagraniczne faktycznie istniały, czy miały zaplecze techniczne
do produkcji określonych towarów lub świadczenia usług oraz czy transakcje rzeczywiście
zrealizowano i w jakim zakresie. Badano powiązania kapitałowe i osobowe (w tym prawidłowość
rozliczenia podatku w związku z restrukturyzacją kontrahenta zagranicznego i zmianą metody
ustalania cen transferowych, udzieloną pożyczką, wypłatą dywidendy) oraz sprawdzano czy faktury
zostały ujęte w księgach rachunkowych zagranicznych podmiotów.
Współpracowano z administracjami podatkowymi takich państw jak: Niemcy, Francja, Hiszpania,
Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Słowacja, Belgia, Luksemburg, Szwecja, Serbia, Węgry, Łotwa,
Litwa, Ukraina, Stany Zjednoczone, Kanada i Singapur.
Dyrektorzy kontrolowanych urzędów nie wnioskowali w okresie 2012–I połowa 2014 r. o wszczęcie
kontroli wielostronnej z udziałem administracji podatkowych innych państw w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych od podmiotów z kapitałem zagranicznym. Nie uczestniczyli
też w takich kontrolach organizowanych przez inne państwa.
Postępowania kontrolne
W badanych przez NIK urzędach kontroli skarbowej nieprawidłowości w rozliczeniach CIT organy
kontroli skarbowej ujawniły w 7 na 10 przeprowadzonych kontroli (tj. w 982 postępowaniach).
Kontrolne skarbowe w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 26,9% postępowań
ogółem. W ich wyniku nieprawidłowości stwierdzono w 75% przypadków.
Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej wymierzyli, 487 decyzjami pokontrolnymi, dodatkowe
zobowiązania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 1.113,8 mln zł,
w tym na kwotę 902,2 mln zł podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego (121 decyzjami).
Po kontrolach organów skarbowych podatnicy złożyli także 487 korekt zeznań podatkowych,
którymi zwiększyli zobowiązania o 449,3 mln zł, w tym 155 korekt na kwotę 407,1 mln zł podmioty
działające z udziałem kapitału zagranicznego.
Ogółem w wyniku przeprowadzonych przez organy kontroli skarbowej kontroli50 nieprawidłowości
ustalono na kwotę 1.563,1 mln zł, w tym 1.309,3 mln zł w podmiotach z kapitałem zagranicznym.
Ustalenia ujawnione przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie stanowiły
89,1% kwoty nieprawidłowości ujawnionych w badanych przez NIK urzędach kontroli skarbowej,
a 98,0% w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego.
Zmniejszenia deklarowanych przez podatników strat o 184,7 mln zł dokonano wydając 118 decyzji
(w tym 33 na kwotę 135,4 mln zł dla podmiotów z kapitałem zagranicznym). Ponadto w wyniku
169 kontroli podatnicy złożyli korekty zeznań podatkowych, w tym w wyniku 65 kontroli
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Korekty deklarowanych strat podatkowych wyniosły
452,1 mln zł, w tym 410,1 mln zł złożone przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.
Ogółem po kontrolach dokonano korekty deklarowanych strat podatkowych o kwotę 636,8 mln zł,
w tym strat podmiotów z kapitałem zagranicznym o 545,5 mln zł.
Poprawność deklarowanych strat podatkowych organy kontroli skarbowej badały w trakcie
297 kontroli, w tym 100 kontroli w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, z których
80% zakończyło się ustaleniem nieprawidłowości, a 84% w podmiotach z udziałem kapitału
zagranicznego.
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Prawidłowość stosowania cen transferowych organy kontroli skarbowej badały w trakcie 154 kontroli,
w tym 78 w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, z których 29,9% zakończyło się
ustaleniem nieprawidłowości, a 29,5% w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego.
Ponadto w trakcie 13 postępowań kontrolnych w podmiotach działających z udziałem kapitału
zagranicznego badano prawidłowość stosowania innych formy optymalizacji podatkowej, w wyniku
których nieprawidłowości stwierdzono w siedmiu podmiotach.
Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie miał największy udział w ustalaniu nieprawidłowości.
Na ten Urząd przypadło 60,9% (14) postępowań, w których stwierdzono nieprawidłowości
w stosowaniu cen transferowych. Stwierdzone przez ten Urząd nieprawidłowości (w kwocie
57,9 mln zł) dotyczące problematyki cen transferowych polegały na:
−− udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu za granicą, w tym pod pozorem
podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej;
−− zaniżeniu wartości opłaty licencyjnej na znak towarowy podmiotowi powiązanemu, co skutkowało
zawyżeniem straty podatkowej;
−− zawyżeniu kosztów uzyskania przychodów o wartość usług marketingowych nabytych
od podmiotu powiązanego;
−− stosowaniu zaniżonej stawki czynszu wynajmu powierzchni biurowej wobec podmiotu
powiązanego;
−− zaniżeniu wartości sprzedaży towarów i usług na rzecz podmiotu powiązanego;
−− braku wynagrodzenia z tytułu sfinansowania transakcji nabycia wierzytelności restrukturyzowanego
podmiotu z grupy kapitałowej z siedzibą poza Polską;
−− otrzymaniu pożyczki od udziałowca na warunkach nierynkowych, tj. bez oprocentowania
oraz z bezterminowym okresem spłaty.
Ustalone przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie nieprawidłowości w zakresie innych form
optymalizacji podatkowej to np.:
−− zawyżenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia udziałów od podmiotu powiązanego
kapitałowo;
−− wyprowadzenie części zysku z transakcji sprzedaży akcji do podmiotu powiązanego przy
jednoczesnym wygenerowaniu straty podatkowej w Polsce;
−− przerzucanie kosztów projektów badawczych i rozwojowych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
−− zaniżenie dochodu ze sprzedaży nieruchomości poprzez transfer części środków za granicę;
wygenerowanie straty podatkowej ze sprzedaży nieruchomości w drodze przejęcia spółki
kapitałowej;
−− ponoszenie kosztów zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych pożyczek bez oceny ich ryzyka
oraz weryfikacji wskaźników ściągalności należności na mocy umowy zawartej z podmiotem
powiązanym.
Kwota ujawnionych nieprawidłowości w podatku dochodowym od osób prawnych w podmiotach,
w których dokonano powyższych ustaleń wyniosła w UKS w Warszawie 824,9 mln zł,
w tym nieprawidłowości przypisane bankom wyniosły 302,9 mln zł.
W okresie 2012–I połowa 2014 r. w pięciu badanych urzędach kontroli skarbowej, zakończono
trzy postępowania kontrolne w bankach z kapitałem zagranicznym w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych oraz dwa postępowania w dużych sieciach handlowych z udziałem tego kapitału.
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Kontrole w bankach prowadził Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, a w dużych sieciach
handlowych Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie i Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu.
Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich trzech kontrolach przeprowadzonych w bankach
oraz w jednej kontroli w sieci handlowej. Niezakończonych51 było sześć postępowań w dużych
sieciach handlowych i jedno w banku.
We właściwości pięciu badanych przez NIK urzędów kontroli skarbowej było 55 z 70 podmiotów
w Polsce o najwyższych przychodach52, w tym 33 podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.
W 11 podmiotach (20%) przeprowadzono 15 postępowań kontrolnych, w tym osiem kontroli
w sześciu (18,1%) podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego. Cztery postępowania dotyczyły
cen transferowych i były przeprowadzone w dwóch podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego
(UKS w Poznaniu przeprowadził trzy kontrole w jednym podmiocie, a UKS Warszawa jedną kontrolę).
Dwie kontrole nie zostały zakończone do dnia 30 czerwca 2014 r.53.
NIK zwraca uwagę na małą skalę działań w badaniu zjawiska transferu dochodów. Z 370 zakończonych
postępowań, w których organy kontroli skarbowej badały prawidłowość rozliczania
podatku dochodowego od osób prawnych w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego
66,8% (247) postępowań przeprowadzono w dwóch jednostkach, tj. Urzędzie Kontroli Skarbowej
w Warszawie – 132 (w 111 stwierdzono nieprawidłowości) i Urzędzie Kontroli Skarbowej
we Wrocławiu – 115 (w 95 stwierdzono nieprawidłowości). Wymienione urzędy stwierdziły
nieprawidłowości w 83,4% prowadzonych postępowań.
NIK objęła badaniem 77 postępowań kontrolnych 54 w podmiotach z udziałem kapitału
zagranicznego, tj. 27,6% postępowań (279), w których inspektorzy kontroli skarbowej stwierdzili
nieprawidłowości. Badanie postępowań kontrolnych wykazało, że:
−− przestrzegane były zasady postępowania kontrolnego określone w dziale IV „Postępowania
podatkowe” ustawy Ordynacja podatkowa;
−− w 72 (93,5%) postępowaniach przedłużono termin prowadzenia postępowania określony w art. 139
§ 1 Ordynacji podatkowej, jednak nie stwierdzono nieuzasadnionych przerw w toku prowadzonych
postępowań; średni czas postępowania kontrolnego, przykładowo w UKS w Warszawie wyniósł
311 dni, a w UKS w Katowicach 138 dni; przyczynami przedłużania postępowań były głównie:
złożoność kontrolowanych zagadnień, konieczność gromadzenia obszernego materiału
dowodowego oraz jego analiza, zapewnienie stronom postępowania udziału na każdym etapie
postępowania, dostarczanie przez kontrolowanych niekompletnej dokumentacji podatkowej
i księgowej, składanie dodatkowych materiałów i wyjaśnień wymagających przeanalizowania,
w tym transakcji między podmiotami powiązanymi (w tym wycen znaków towarowych i opłat
licencyjnych), konieczność przeprowadzenia kontroli u kontrahentów, tłumaczenia tekstów umów
(lub innych dokumentów) na język polski, wystąpienia do niezależnych podmiotów, prowadzących
podobny rodzaj działalności jak podmiot kontrolowany, w celu udostępnienia danych dotyczących
cen rynkowych towarów i usług, oczekiwanie na informacje od innych podmiotów, utrudniony
51 Na dzień 30 września 2014 r.
52 Według publikacji dziennika Rzeczpospolita – Europa 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, 3 września 2014 r.
53 Kontrole prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (podmiot bez udziału kapitału zagranicznego)

50

oraz Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (podmiot z udziałem kapitału zagranicznego).
54 Postępowań, których akta podatkowe były dostępne, tj. nie zostały przekazane do dyrektora izby skarbowej w związku
z wniesieniem odwołania lub sądu administracyjnego w związku ze skargą podatnika.
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−−
−−
−−

kontakt z osobami reprezentującymi podmiot, niepodejmowanie przez podmiot korespondencji,
weryfikacja rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych we współpracy z zagranicznymi
administracjami podatkowymi; przy badaniu problematyki cen transferowych na czas trwania
postępowań wpływ miała też konieczność przeanalizowania strategii działania podmiotów;
ustalenia postępowania kontrolnego znalazły potwierdzenie w decyzjach wymiarowych
lub złożonych przez podatników korektach deklaracji i w całości uwzględniły ujawnione
w toku kontroli nieprawidłowości;
podejście organów kontroli skarbowej w podobnych sprawach było jednolite;
czas trwania kontroli podatkowych nie przekraczał limitów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej;
w wyniku kontroli stwierdzano najczęściej zawyżenie przez podatników kosztów uzyskania
przychodów na skutek zaliczenia do kosztów na przykład zakupów środków trwałych, zakupów
niezwiązanych z osiągnięciem przychodów; błędne księgowanie faktur; w przypadku rozliczeń
podmiotów powiązanych z zagranicą stwierdzano wycenę po zaniżonych kosztach świadczenia
usług na rzecz podmiotów powiązanych; udzielenie podmiotowi powiązanemu nieoprocentowanej
pożyczki lub wykazanie usługi konsultingowej, która w rzeczywistości nie wystąpiła.

Podatnicy złożyli odwołania od dwunastu decyzji (41,4%). Dyrektorzy izb skarbowych uchylili
siedem decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. W sześciu przypadkach przekazali sprawy
do ponownego rozpatrzenia wskazując na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego
w znacznej części, a w jednym postępowanie zostało umorzone, gdyż podatnik nie popełnił
nieprawidłowości. Uchylanie decyzji organów skarbowych przez dyrektorów izb skarbowych
z powodu zgromadzenia niepełnego materiału dowodowego świadczy o braku należytej
staranności inspektorów kontroli skarbowej w prowadzeniu postępowań kontrolnych oraz dowodzi
potrzeby wzmocnienia nadzoru mad rzetelnym gromadzeniem materiału dowodowego w toku
postępowania kontrolnego.
W jednym postępowaniu55, w ramach którego kontrolowany podmiot wniósł odwołanie od decyzji
dyrektora urzędu kontroli skarbowej, w aktach postępowania nie było potwierdzenia zbadania
okoliczności, które dyrektor izby skarbowej, stosownie do art. 233 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa,
wskazał jako te, które powinny zostać dokonane na etapie ponownego rozpatrzenia sprawy.
W ocenie NIK, brak udokumentowania podejmowanych czynności, bądź też brak udokumentowania
faktycznej niemożności ich przeprowadzenia, było działaniem sprzecznym z wyrażoną w art. 126 ustawy
Ordynacja podatkowa zasadą pisemności postępowania.
W innym postępowaniu korespondencja kierowana przez organ kontroli skarbowej 56
do kontrolowanego podmiotu doręczana była w sposób niezgodny z art. 151 ustawy Ordynacja
podatkowa. Doręczenie pism kierowanych do osób prawnych powinno być dokonane w lokalu
siedziby podmiotu lub w miejscu prowadzenia działalności – osobie uprawnionej do odbioru
korespondencji. W danym przypadku korespondencja (w tym postanowienie o wszczęciu
postępowania kontrolnego i informacje o przeprowadzonych dowodach z zeznań świadków)
doręczana była przez operatora pocztowego pracownikom innego podmiotu (osoby prawnej)
prowadzącego działalność pod innym adresem, zaś dyrektor urzędu traktował te doręczenia,
jako skuteczne. Nie zaszły jednak okoliczności wznowienia postępowania, gdyż strona
nie kwestionowała skuteczności doręczeń.
55 Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.
56 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.
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Inne ustalenia NIK dotyczyły tego, że:
−− w części postępowań kontrolnych57, w których stwierdzano powiązania podmiotów i zakresem
postępowań zostały objęte zagadnienia prawidłowości stosowania cen transferowych,
inspektorzy kontroli skarbowej ograniczali się do stwierdzenia realizacji obowiązku polegającego
na sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz jej poprawności formalnej lub nie udokumentowali
badania dokumentacji dotyczącej cen transferowych, a jedynie włączali ją do akt kontroli; zdaniem
NIK ustalenia dotyczące stosowania przez podatników cen transferowych są istotne dla oceny
prawidłowości rozliczania podatku dochodowego przez podmioty powiązane, w tym legalności
transferu dochodów za granicę; a czynności badania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być dokumentowane z uwzględnieniem
przepisów art. 172 i art. 177 ustawy Ordynacja podatkowa;
−− w sześciu postanowieniach58 wyznaczających nowe terminy zakończenia postępowań kontrolnych
przyczyny niezałatwienia sprawy określono bardzo ogólnie, tj. jako przyczynę wskazano
konieczność zachowania terminów proceduralnych na późniejszym etapie postępowania
kontrolnego, bez doprecyzowania szczegółów, gdy było to możliwe; zdaniem NIK należyte
wypełnienie obowiązku określonego w art. 140 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wymaga,
aby przyczyna opóźnienia zakończenia postępowania była możliwie precyzyjnie wskazania
stronie postępowania.
Ustalenia NIK świadczą o zawodności w badanych jednostkach systemu kontroli zarządczej
w przedstawionym zakresie. Ograniczanie, w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych,
badań mających potwierdzić prawidłowość stosowanych przez kontrolowane podmioty cen
transferowych świadczy także o niedostatecznym przygotowaniu merytorycznym i organizacyjnym
pracowników urzędów kontroli skarbowej.
W zakresie badanych przez NIK postępowań kontrolnych organów kontroli skarbowej zakończonych
ujawnieniem uszczupleń CIT:
−− zobowiązania podatkowe przypisane 27 ostatecznymi decyzjami wymiarowymi na kwotę
176,7 mln zł zostały zapłacone w 3,8%,
−− zobowiązania podatkowe wynikające ze złożonych przez podatników 35 korekt deklaracji
podatkowych na kwotę 7,2 mln zł zostały zapłacone w 99,8%.
Zobowiązania przypisane decyzjami pokontrolnymi w 98,6% wynikały z 10 decyzji wydanych
przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie 59. Dotyczyło to w szczególności
podmiotów, w których jedynym udziałowcem i członkiem zarządu (prezesem) był obywatel obcego
państwa (np. Chin lub Wietnamu). Miejsca pobytu prezesów były nieznane. Spółki nie prowadziły
dokumentacji finansowo-księgowej. Nie składały deklaracji podatkowych. Rachunki bankowe
zasilano środkami pieniężnymi, które były niezwłocznie transferowane za granicę (do Korei, Dubaju,
Chin, Hong Kongu, Tajwanu, itp.). W podmiotach postępowanie kontrolne wszczynano na wniosek
prokuratury, która już wcześniej we własnym zakresie podejmowała działania w celu zabezpieczenia
majątku spółek.
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57 10 w Urzędzie Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i czterech w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie.
58 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.
59 Zobowiązania wynikające z pozostałych 17 decyzji pokontrolnych zostały wyegzekwowane w 91,8%.
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W latach 2011–I połowa 2014 r. pracownicy urzędów kontroli skarbowej uczestniczyli w kilkudziesięciu
szkoleniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, w tym na temat transakcji
zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, metod optymalizacji podatkowej, stosowania
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz form współpracy z administracjami innych
państw w zakresie podatków dochodowych. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie brali
też udział w międzynarodowych naradach i szkoleniach, których przedmiotem była wymiana ustaleń
i doświadczeń o problematyce cen transferowych, tj.: w trzech naradach, zorganizowanych w 2011 r.
w ramach Unii Europejskiej, których przedmiotem była wymiana ustaleń i doświadczeń w związku
z prowadzeniem kontroli wielostronnych; w trzech szkoleniach 60 z zakresu cen transferowych
i ujawniania dochodów organizowanych przez IOTA oraz szkoleniach organizowanych przez
Ministerstwo Finansów corocznie w Jastrzębiej Górze (brało w nich udział pięć–sześć osób) i w Krakowie
w 2014 r. (pięć osób). W październiku i listopadzie 2014 r. pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej
w Warszawie przeprowadzili szkolenia z zakresu cen transferowych dla pracowników innych
urzędów kontroli skarbowej. W każdym ze szkoleń uczestniczyło około 30 osób.
Zdaniem NIK niewystarczająca była liczba szkoleń obejmująca takie zagadnienia jak współczesne
strategie gospodarcze i podatkowe korporacji międzynarodowych, międzynarodowe prawo
podatkowe, raje podatkowe, agresywne planowanie podatkowe.
Wnioskowanie o dokonanie zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
Badanie 20 zakończonych postępowań kontrolnych organów kontroli skarbowej, w wyniku
których podatnicy nie uregulowali w całości lub w części wymierzonych zobowiązań podatkowych
(na kwotę 170 mln zł), wykazało, że dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej wnioskowali
do naczelników urzędów skarbowych o zabezpieczenie, przed terminem płatności, zobowiązania
podatkowego na majątku podatnika, gdy zachodziły ku temu uzasadnione przesłanki określone
w art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa.
Dyrektor Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie wystąpił z wnioskami o zabezpieczenie zobowiązań
na kwotę 9,9 mln zł i 8,4 mln zł. W obydwu przypadkach przedstawiono naczelnikowi właściwego
urzędu skarbowego stan faktyczny sprawy oraz zaproponowano sposób zabezpieczenia należności,
tj. wskazano bank i numery rachunków bankowych, z których spółki dokonywały wcześniej
dużych transferów środków pieniężnych za granicę. W obydwu przypadkach naczelnicy urzędów
skarbowych wydali niezwłocznie decyzje o zabezpieczeniu zobowiązania na majątku podatnika.
W jednym przypadku wyegzekwowano kwotę 4,5 mln zł co stanowiło 45,4% kwoty ustalenia
(9,9 mln zł). O dokonanie zabezpieczenia, na podstawie art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa,
wnioskował również Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. Organ podatkowy
nie ustanowił zabezpieczenia, jednak podatnik w całości uregulował wymierzone zobowiązanie
podatkowe (83,6 tys. zł).
W pozostałych postępowaniach nie wnioskowano o zabezpieczenie, gdyż nie było majątku
na którym mogło być ono ustanowione, a przedstawiciele spółek byli nieuchwytni, albo podatnicy
posiadali znaczny majątek, w tym nieruchomości, jednak w trakcie postępowań nie stwierdzono
jego zbywania, co mogło utrudnić w przyszłości egzekucję zobowiązania.

60 W szkoleniu zorganizowanym w 2011 r. udział wzięła jedna osoba, w 2013 jedna osoba oraz w 2014 r. jedna osoba.
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Postępowania karne skarbowe
Postępowania karne skarbowe zostały wszczęte w wyniku 26 z 77 badanych przez NIK postępowań
kontrolnych organów kontroli skarbowej. W pozostałych przypadkach odstąpiono od wszczęcia
postępowań karnych skarbowych, ponieważ zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego61
sprawcy czynów nie podlegali karze (podatnicy złożyli prawnie skuteczne korekty zeznań
podatkowych wraz z uzasadnieniem i uregulowali całość należności), czyny nie zawierały znamion
czynu zabronionego (brak winy umyślnej) lub śledztwa wszczęły prokuratury.
W dwóch z pięciu kontrolowanych urzędów kontroli skarbowej stwierdzono przypadki późnego
przekazywania do komórki postępowań przygotowawczych informacji o ustaleniach kontroli
skarbowej wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego lub wszczynania
postępowań przygotowawczych.
W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu akta jednego z dziewięciu postępowań kontrolnych,
w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
zostały przekazane do komórki karnej skarbowej po upływie czterech miesięcy od zakończenia
postępowania kontrolnego. W trzech sprawach postępowanie przygotowawcze wszczęte zostało
10, 13 i 19 miesięcy od daty wpływu akt z wydziału kontroli podatkowej do wydziału postępowań
przygotowawczych, a w jednej sprawie, pomimo przekazania materiałów 26 listopada 2012 r.,
nie wszczęto postępowania karnego skarbowego do dnia zakończenia kontroli NIK.
Ponadto w Urzędzie Kontroli Skarbowej we Wrocławiu nie wszczęto postępowania przygotowawczego,
pomimo ujawnienia w kontroli skarbowej naruszenia przepisu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości62, poprzez niesporządzenie sprawozdania finansowego za 2007 r. Karalność czynu
przedawniła się. Nie poinformowano też wydziału postępowań przygotowawczych o przypadku
niewywiązania się podatnika z obowiązku określonego w ustawie o rachunkowości, tj. złożenia
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski B sprawozdania finansowego wraz z innymi
wymaganymi dokumentami.
Poza jednym ze wskazanych przypadków nie dopuszczono do przedawnienia karalności czynów
zabronionych.
Nieprawidłowości tłumaczono m.in. dużą liczbą prowadzonych spraw, znacznym upływem czasu
między ujawnieniem niewywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości,
a zakończeniem postępowania kontrolnego, a także błędnym uznaniem, na etapie postępowania
kontrolnego, że brak jest możliwości przypisania winy osobom odpowiedzialnym.
Zdaniem NIK stwierdzone nieprawidłowości świadczą o zawodności systemu kontroli zarządczej
w tym zakresie. Ustalenie osób odpowiedzialnych i wyjaśnienie okoliczności popełnienia czynu
zabronionego powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie.
3.2.4. Wyniki kontroli w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych
Typowanie podmiotów do kontroli
Urzędy skarbowe przy planowaniu postępowań kontrolnych koncentrowały się na zwalczaniu
nieprawidłowości w podatku od towarów i usług. Typując podmioty do kontroli, analizą obejmowano
istotne wskazania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki selekcji wykonywanych
przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego – moduł Analiza grupowa w podsystemie KONTROLA.
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Przygotowując plany kontroli w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatkowych
w zakresie CIT brano pod uwagę wytyczne wynikające z Krajowego Planu Dyscypliny Podatkowej
na 2012 i 2013 r. oraz Krajowego Planu Działania na 2014 r. Monitorowano przyczyny niskiej
rentowności, deklarowania strat podatkowych, osiągania dochodów zwolnionych oraz wolnych
od opodatkowania. Analizy miały na celu ujawnienie okoliczności mogących wskazywać
na możliwość wystąpienia nieprawidłowości. Do czynników, które miały wpływ na wytypowanie
podmiotów do kontroli należały wyniki analiz informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
i deklaracjach, brak wcześniejszych kontroli podatkowych, brak wpłat na zaliczki CIT, wnioski
o stwierdzenie nadpłaty, przedmiot działalności podmiotu, informacje ze źródeł zewnętrznych
wskazujące na możliwe nieprawidłowości w rozliczeniach CIT.
Urzędy skarbowe zostały zobowiązane przez Ministerstwo Finansów do typowania podmiotów
do kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających przynajmniej dwa razy w roku
przy wykorzystaniu moduł Analiza grupowa według kryteriów ustalonych dla wszystkich urzędów
skarbowych dla obszarów podwyższonego ryzyka określonych w Krajowym Planie Dyscypliny
Podatkowej. Przekazane przez Ministerstwo Finansów kryteria typowania podmiotów do kontroli
nie wyodrębniały instrumentów systemowych odnoszących się bezpośrednio do obszaru
ryzyka związanego z podmiotami powiązanymi, stosowania cen transferowych. Z uwagi na brak
systemowych narzędzi do identyfikacji podmiotów powiązanych występowały trudności w typowaniu
podmiotów, dla których zastosowanie mają przepisy w zakresie cen transferowych i „cienkiej
kapitalizacji”. W module Analiza grupowa brak było możliwości wyselekcjonowania podmiotów
z udziałem kapitału zagranicznego oraz podmiotów powiązanych kapitałowo czy osobowo.
W badanych przez NIK urzędach skarbowych podmioty z udziałem kapitału zagranicznego
stanowiły 77,5% wszystkich zarejestrowanych podatników CIT63, a kontrole przeprowadzone
w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego 62,9% kontroli CIT ogółem 64.
Kontrola oraz postępowanie podatkowe
Badane urzędy skarbowe przeprowadziły 763 kontroli CIT (planowych i pozaplanowych),
w tym 480 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Skuteczność kontroli, mierzona relacją
liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości do ogółem przeprowadzonych kontroli,
wyniosła 79,9%, a kontroli podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 81,9%.
Poprawność deklarowanych strat podatkowych była przedmiotem 253 kontroli podatkowych,
w tym 180 kontroli podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Ich skuteczność ogółem
wyniosła 81,4%, a kontroli podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 86,1%.
Prawidłowość stosowania cen transferowych badano w trakcie 43 kontroli CIT, w tym 29 kontroli
w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego. Skuteczność kontroli tego zagadnienia wyniosła
20,9%, w tym kontroli podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 20,7%. Większość postępowań
(42) przeprowadziły dwa z pięciu badanych przez NIK urzędów skarbowych65. Pozostałe urzędy
skarbowe nie prowadziły badań stosowania cen transferowych lub przeprowadziły jedną kontrolę66.
63 W Drugim Śląskim US 94,7%, Dolnośląskim US 85,0%, Małopolskim US 83,0%, Drugim Mazowieckim US 71,3%, Pierwszym

Wielkopolskim US 70,3%.
64 W Drugim Śląskim US 66,2%, Dolnośląskim US 79,6%, Małopolskim US 50,7%, Drugim Mazowieckim US 58,4%, Pierwszym
Wielkopolskim US 59,8%.
Małopolski
US przeprowadził 33 kontrole, w tym 22 w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego oraz Wielkopolski
65
US dziewięć kontroli, w tym sześć w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego.
66 W badanym okresie kontroli prawidłowości stosowania cen transferowych nie prowadził Drugi Śląski US oraz Drugi
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Badania NIK wybranych postępowań kontrolnych wykazały, że w niektórych przypadkach
nie badano poprawności stosowania cen transferowych chociaż kontrolę przeprowadzano
w podmiotach powiązanych, zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której
mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT. Np.: szczegółowe badania NIK – 14 postępowań kontrolnych
w zakresie CIT przeprowadzonych przez Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy – wykazały,
że w dwóch postępowaniach nie badano, czy podatnicy którzy zadeklarowali, że byli zobowiązani
do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych wywiązali się z obowiązku posiadania
takiej dokumentacji, nie poddano kontroli jej poprawności oraz realizacji ustalonych w niej zasad.
Badane przez NIK urzędy skarbowe przeprowadziły niewiele kontroli największych podatników.
W podmiotach tych kontrolę częściej przeprowadzały organy kontroli skarbowej.
Spośród największych podatników CIT (NIK w każdym z pięciu urzędów skarbowych analizą
objęła dokumenty złożone przez 30 podatników, którzy osiągnęli w latach 2012–2013 najwyższe
przychody) podatek należny wykazało 75,7% podmiotów. Pozostałe podmioty nie wykazały
podatku należnego z powodu osiągniętej straty z działalności gospodarczej, wykazania dochodów
wolnych lub zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o CIT. Urzędy przeprowadziły kontrolę
CIT w co dwunastym podmiocie, a urzędy kontroli skarbowej w co piątym podmiocie. Ogółem
przeprowadzono 45 kontroli.
Np.: Dolnośląski Urząd Skarbowym skontrolował jeden podmiot (w marcu 2011 r.), a UKS
we Wrocławiu trzy podmioty (w latach 2011–2014 /do 15.09./), chociaż spośród największych
podatników połowa wykazała znaczne przychody i jednocześnie niskie dochody lub straty
z działalności gospodarczej, odliczenia strat z tytułu działalności gospodarczej, odliczenia strat
z lat ubiegłych lub dochody zwolnione z opodatkowania.
We właściwości pięciu badanych przez NIK urzędów skarbowych było 31 z 70 podmiotów w Polsce
o najwyższych przychodach67, w tym 25 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W czterech
podmiotach (12,9%) przeprowadzono sześć kontroli CIT, w tym cztery kontrole w trzech (12,0%)
podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego.
W okresie 2012–I połowa 2014 r. w badanych urzędach skarbowych zakończono cztery kontrole CIT
w dużych sieciach handlowych. Urzędy skarbowe nie prowadziły kontroli w bankach. Kontrole
w dużych sieciach handlowych prowadził Dolnośląski US (dwie kontrole w podmiotach z udziałem
kapitału zagranicznego) oraz Drugi Mazowiecki US (dwie kontrole, w tym jedna w podmiocie
z udziałem kapitału zagranicznego).
Niewielka liczba przeprowadzanych kontroli CIT, w szczególności w podmiotach działających w skali
międzynarodowej, stosujących ceny transferowe, wynikała z:
−− dużej czasochłonności takich postępowań, a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
wprowadziła istotne ograniczenia w zakresie czasu trwania kontroli;
−− braku dostępu do baz danych porównawczych umożliwiających ocenę, czy ceny stosowane
w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają od wartości rynkowych;
−− niewystarczającego przygotowania pracowników do podejmowania trudnych merytorycznie
kontroli prawidłowości stosowania cen transferowych oraz kontroli podmiotów finansowych.
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Mazowiecki US, a jedną kontrolę przeprowadził Dolnośląski US (w podmiocie z udziałem kapitału zagranicznego).
67 Według publikacji dziennika Rzeczpospolita – Europa 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, 3 września 2014 r.
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Przy ograniczonych zasobach oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów urzędy koncentrowały
się na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku od towarów i usług. W niektórych przypadkach
kierowały wnioski do właściwych urzędów kontroli skarbowej, do których zgodnie z podpisanymi
przez dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej należała m.in. kontrola
podmiotów osiągających znaczne przychody.
Na podstawie badań 68 kontroli podatkowych, w których stwierdzono nieprawidłowości,
oraz przeprowadzonych po kontrolach postępowań podatkowych ustalono, że:
−− czas trwania kontroli nie przekraczał na ogół limitów określonych w art. 83 ust. 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej;
−− w 53% spraw wszczęto postępowanie podatkowe, w wyniku którego określono dodatkowe
zobowiązanie podatkowe lub określono wysokość osiągniętej straty podatkowej;
−− w 43% spraw, podatnicy po kontroli złożyli korekty deklaracji podatkowych;
−− nie stwierdzono przypadków ograniczania stronom czynnego udziału w postępowaniach
podatkowych;
−− przed wydaniem decyzji zapewniono podatnikom możliwość wypowiadania się w sprawie
zebranego materiału dowodowego.
−− nie stwierdzono nieuzasadnionych przerw w toku prowadzonych postępowań podatkowych.
W badanej próbie spraw dodatkowe zobowiązania podatkowe wynikające ze złożonych korekt
pokontrolnych w kwocie 1.785,3 tys. zł zostały zapłacone w 88,7%. Zobowiązania podatkowe
wynikające z wydanych decyzji w kwocie 5.727,7 tys. zł zostały wyegzekwowane w 37,6%. Główną
przyczyną nieuregulowania wymierzonych kwot należności był brak u zobowiązanych majątku
podlegającego egzekucji administracyjnej.
Stwierdzono nieliczne nieprawidłowości. W Pierwszym Wielkopolskim US ustalono, że:
−− z powodu błędnej kwalifikacji podatnika do kategorii małego przedsiębiorcy zamiast
do mikroprzedsiębiorcy, o sześć dni przekroczony został czas trwania jednej kontroli (limit
kontroli wynosił 12 dni roboczych);
−− w trzech sprawach, w których ujawnione przez kontrolę podatkową nieprawidłowości miały
odzwierciedlenie w treści protokołów kontroli i kontrolowani nie dokonali korekty deklaracji
w całości uwzględniających ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy nie wszczął postępowań
podatkowych, co było niezgodne z postanowieniami art. 165b §1 ustawy Ordynacja podatkowa;
−− w jednej decyzji wymiarowej o 3,0 tys. zł zaniżona została wysokość zobowiązania podatkowego.
Zdaniem NIK nieprawidłowości były spowodowane brakiem należytej staranności pracowników,
jak również słabością nadzoru ze strony przełożonych.
W badanej próbie, podatnicy złożyli odwołania od 11 decyzji naczelników urzędów skarbowych
(30,6%). Dyrektorzy izb skarbowych uchylili pięć z nich:
A.	W dwóch sprawach Dyrektor IS we Wrocławiu w wyniku postępowania odwoławczego zmniejszył
zobowiązanie wymierzone przez Naczelnika Dolnośląskiego US:
−− w pierwszym przypadku o 71%, uznając, że organ ten nie udowodnił, że zróżnicowanie
warunków cenowych w transakcjach miedzy podmiotami powiązanymi miało jedynie na celu
uchylenie się od opodatkowania i nie wynikało z przesłanek gospodarczych;
−− w drugim przypadku o 9% i wskazał błędne zastosowanie przepisu ustawy o CIT.
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B.	W trzech postępowaniach Dyrektor IS w Krakowie przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia
przez Naczelnika Małopolskiego US. Dyrektor IS uznał, m.in. w wyniku nowych okoliczności,
które pojawiły się na etapie postępowania odwoławczego, że zachodziła konieczność ponownego
rozpatrzenia materiału dowodowego oraz dokonania dodatkowych ustaleń stanu faktycznego.
Zdaniem NIK przedstawione przyczyny uchylenia decyzji naczelników urzędów skarbowych
dowodzą potrzeby większej staranności pracowników US w gromadzeniu materiału dowodowego,
jego analizie, a także niedostatecznego przygotowania pracowników do prowadzenia postępowań
podatkowych w zakresie CIT.
Niewystarczająca była liczba szkoleń obejmujących rozliczenia w podatku dochodowym,
w tym na temat stosowania cen transakcyjnych, agresywnego planowania podatkowego, rajów
podatkowych, rozliczeń instytucji finansowych. Np.:
−− w Drugim Mazowieckim US oraz Pierwszym Wielkopolskim US w zakresie stosowania
cen transferowych przeszkolony został jeden pracownik (2013 r.),
−− Naczelnik Dolnośląskiego US w marcu 2013 r. poinformował Dyrektora IS we Wrocławiu
o potrzebie organizacji szkolenia na temat rozliczeń podatku dochodowego przez
przedsiębiorstwa finansowe i do dnia zakończenia kontroli NIK nie uzyskał propozycji szkolenia
w tym zakresie.
Naczelnicy Urzędów Skarbowych wskazywali, że poza ograniczonymi środkami na szkolenia
oraz niewielką liczbą specjalistycznych szkoleń organizowanych wewnątrzresortowo, barierą
pozostawały wynagrodzenia możliwe do zaoferowania dla specjalisty ze znajomością prawa
bankowego oraz podatkowego. W rezultacie możliwość rzetelnego prowadzenia kontroli dużych
podmiotów działających w skali międzynarodowej, sieci handlowych, czy banków była ograniczona
z uwagi na brak wyszkolonych pracowników w tym zakresie.
Egzekwowanie należności podatkowych
Badaniem objęto prowadzone przez pięciu naczelników urzędów skarbowych postępowania
wobec 76 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego posiadających zaległości w CIT w kwocie
40,2 mln zł, tj. 17,0% zaległości ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. Do zakończenia
kontroli wyegzekwowano 5,2% zaległości (2,1 mln zł). Spośród postępowań egzekucyjnych
objętych badaniem 21 zostało umorzonych. W wyniku ośmiu postępowań wyegzekwowano
całość należności (1,7 mln zł), 47 postępowań było w toku (wyegzekwowano część zaległości
na kwotę 0,4 mln zł). Przyczynami niewyegzekwowania zaległych kwot należności był brak majątku
u zobowiązanych. Część podatników nie prowadziła działalności pod wskazanym adresem oraz nie było
z nimi kontaktu lub na członków zarządu powoływano osoby podstawione (tzw. słupy), nie mające
wiedzy o działalności spółki.
Badania 76 postępowań wykazały, że:
−− we wszystkich postępowaniach prowadzono systematyczną kontrolę terminowości zapłaty
zobowiązań, a w uzasadnionych przypadkach wysyłano do dłużników upomnienia;
−− bez opóźnień wystawiano tytułu wykonawcze, a kwoty zaległych należności na tytułach
wykonawczych odpowiadały kwotom wynikającym z ewidencji księgowej;
−− na bieżąco wszczynano postępowania egzekucyjne i podejmowano kolejne czynności
egzekucyjne;
−− rzetelnie ustalano stan majątkowy zobowiązanego, a w przypadku braku danych o majątku
lub źródeł dochodów zobowiązanego bez opóźnień przydzielano tytuł poborcy skarbowemu;
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−− w przypadku dysponowania danymi o majątku lub źródłach dochodu zobowiązanego
stosowano bez opóźnień środek egzekucyjny;
−− stosowano wszystkie możliwe środki w celu wyegzekwowania zaległych należności;
−− dokonywano oceny skuteczności egzekucji i podejmowano działania wobec osób trzecich.
Przypadek opóźnienia w wystawieniu tytułu wykonawczego na kwotę 231,6 tys. zł stwierdzono
w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym. Tytuł wystawiono 88 dni po doręczeniu
zobowiązanemu upomnienia. Naczelnik Urzędu Skarbowego tłumaczył, że to jednostkowe
zdarzenie było spowodowane dużą ilością pracy w dziale rachunkowości. NIK zwraca uwagę,
że z upływem czasu zwiększa się ryzyko wyzbywania przez dłużników składników majątkowych,
likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, co bezpośrednio przekłada się na wyniki
egzekucji zaległości.
Postępowania karne skarbowe
Postępowania karne skarbowe zostały wszczęte w wyniku 26 z 60 badanych przez NIK postępowań
kontrolnych. W 32 przypadkach wystąpiły uzasadnione przyczyny odstąpienia od zawiadomienia
o popełnieniu czynu zabronionego lub w sprawach tych nie popełniono czynu zabronionego.
W 20 sprawach odstąpiono od wszczęcia postępowań karnych skarbowych, ponieważ zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks karny skarbowy sprawcy czynów nie podlegali karze (podatnicy złożyli
prawnie skuteczne korekty zeznań podatkowych wraz z uzasadnieniem i uregulowali w całość
należności, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ). Nie wszczynano
postępowań karnych skarbowych gdy nie doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych
lub decyzja podatkowa naczelnika urzędu skarbowego została uchylona przez dyrektora izby
skarbowej. W uzasadnionych przypadkach decyzję o wszczęciu postępowania karnego skarbowego
pozostawiono do czasu zakończenia postępowania odwoławczego (rozstrzygnięcia dyrektora izby
skarbowej) lub skargowego (zakończenia postępowania administracyjnego).
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
−− w Drugim Mazowieckim US w jednej sprawie zakończonej złożeniem przez podatnika – po kontroli
podatkowej – korekty deklaracji, nie skierowano zawiadomienia do komórki do spraw karnych
skarbowych, mimo, że zaległości podatkowe w kwocie 238,4 tys. zł nie zostały uregulowane;
było to niezgodne z art. 16a ustawy Kodeks karny skarbowy;
−− w Pierwszym Wielkopolskim US w wyniku niezłożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia,
przedawnieniu uległa karalność czynu zabronionego.
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego US tłumaczył, że w sprawie prowadzono postępowanie
windykacyjne, a Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego US, że brak było obowiązku automatycznego
wszczęcia postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli podatkowej. Zdaniem NIK
stwierdzone błędy wynikały z niedostatecznej współpracy komórek organizacyjnych urzędu
oraz zawodności systemu kontroli zarządczej w tym zakresie.
W dwóch z pięciu kontrolowanych urzędów stwierdzono opóźnienia w przekazywaniu do komórki
prowadzącej postępowania przygotowawcze informacji o ustaleniach kontroli podatkowej
wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego:
−− w Drugim Mazowieckim US zawiadomienia w trzech sprawach zostały skierowane do komórki
karnej skarbowej po upływie 9, 11 oraz 18 miesięcy po doręczeniu podatnikowi decyzji
wymiarowej;
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−− w Dolnośląskim US w czterech przypadkach wniosek o wszczęcie postępowania karnego
skarbowego został przekazany od dwóch do ponad trzech miesięcy po doręczeniu
podatnikowi decyzji ostatecznej, chociaż zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami
informacja powinna być skierowano w ciągu 10 dni od uzyskania informacji o okolicznościach
to uzasadniających.
W Pierwszym Wielkopolskim US stwierdzono w trzech przypadkach opóźnienia we wszczęciu
oraz prowadzeniu postępowań karnych skarbowych.
W wymienionych sprawach nie dopuszczono do przedawnienia czynów karalnych.
Naczelnicy uchybienia tłumaczyli głównie dużą liczbą spraw przypadającą na pracownika.
Zdaniem NIK stwierdzone opóźnienia świadczą o zaniedbaniach w organizacji pracy urzędów.
Ustalenie osób odpowiedzialnych i wyjaśnienie okoliczności popełnienia czynu zabronionego
powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie i z poszanowaniem obowiązujących procedur.
Świadczy to bowiem o skuteczności organów państwa. Nieuchronność i szybkość wymiaru kary
działa prewencyjnie i wpływa na podnoszenie dyscypliny podatkowej.
3.2.5. Przyczyny opóźnionego opublikowania ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328)
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, ogłoszenie przez Prezesa RCL ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (zwanej w dalszej treści Ustawą) nastąpiło z naruszeniem
art. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, stanowiącym
iż akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów68, do zadań RCL
należy zapewnienie koordynacji działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów
i innych organów administracji rządowej (art. 14b) oraz zapewnienie obsługi prawnej Rady
Ministrów poprzez wydawanie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na zasadach i w trybie
określonym w odrębnych przepisach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika
Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 14 c pkt 6). Zważywszy na funkcję
i rolę RCL należy oczekiwać od tej jednostki profesjonalnych działań na każdym etapie procesu
legislacyjnego, w tym na etapie ogłaszania aktów normatywnych. Takie działania powinny
doprowadzić do bezzwłocznego ogłoszenia Ustawy tak aby jej przepisy dotyczące kontrolowanych
spółek zagranicznych, weszły w życie najpóźniej z dniem 1 stycznia 2015 r. W związku z powyższym,
odpowiedzialność za ogłoszenie Ustawy ze zwłoką ponosi Prezes RCL, jako kierownik jednostki,
na której spoczywały ww. zadania.
Zdaniem NIK, przyczyną powyższego był przede wszystkim brak w RCL skutecznych mechanizmów
kontroli zarządczej dotyczących komunikacji zewnętrznej.
W związku ze stwierdzeniem opóźnienia publikacji Ustawy, w RCL podjęto działania na rzecz
wdrożenia procesu zamieszczania w Internecie wykazu aktów oczekujących na ogłoszenie
wraz z podaniem przewidywanej daty publikacji.
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Nie stwierdzono zaniedbań ze strony Ministerstwa Finansów przy publikowaniu Ustawy. Minister
Finansów podejmował działania w celu sprawnego przebiegu rządowych prac legislacyjnych
dotyczących ustawy o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Przepisy nie nakładały na Ministra
Finansów obowiązku monitorowania procesu publikacji ustawy. Ministerstwo Finansów na etapie
następującym po uchwaleniu ustawy przez Sejm RP nie informowało RCL o potrzebie jej opublikowania
do końca września 2014 r.
Minister Finansów, będąc projektodawcą aktu normatywnego, nie zidentyfikował ryzyka opóźnienia
ogłoszenia ustawy, dla której zaproponował złożone przepisy określające termin wejścia w życie
regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Po stwierdzeniu opóźnienia publikacji ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r., Minister Finansów niezwłocznie podjął działania, aby przepisy o CFC
obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie Ustawy z 21 października 2014 r.
W projekcie ustawy o CFC z dnia 17 października 2013 r., skierowanym pod obrady Stałego Komitetu
Rady Ministrów wejście w życie regulacji dotyczącej zagranicznej spółki kontrolowanej zostało
powiązane z dniem ogłoszenia ustawy. Przedmiotowe przepisy miały wejść w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. W uzasadnieniu
do projektu wskazano, iż taka konstrukcja przepisów przejściowych i końcowych wynikała
z przyjęcia zasady, iż rokiem podatkowym jest rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej,
który nie musi być zbieżny z rokiem kalendarzowym, nie ma więc przeszkód do wcześniejszego
wejścia w życie przedmiotowej regulacji (tj. przed 1 stycznia 2015 r.).
Finansowe skutki wejścia w życie przepisów dotyczących CFC nie były uwzględnione w prognozie
dochodów sektora finansów publicznych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r., ani na 2015 r.
Skutków takich nie wskazano również w żadnym innym dokumencie przygotowanym przez
Ministerstwo Finansów.
Zdaniem NIK przepisy określające datę wejścia w życie regulacji dotyczącej zagranicznych spółek
kontrolowanych, tj. przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. skonstruowane
zostały w sposób nadmiernie złożony i skomplikowany.
Zgodnie z § 6 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie Zasad techniki prawodawczej69 przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie
i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. Przepis
ten formułuje trzy podstawowe wymagania, którym powinien sprostać każdy przepis ustawy.
Są to: precyzja, komunikatywność oraz wynikająca z nich adekwatność wypowiedzi do zamiaru
prawodawcy. Wszystkie rozwiązania ustawowe, w tym odnoszące się do ich wejścia w życie należy
formułować w sposób nie budzący wątpliwości, prosty i czytelny. Ponadto przepis § 44 ust. 1 Zasad
techniki prawodawczej wprowadza zasadę wejścia ustawy w życie w całości w jednym terminie.
Takie rozwiązanie ułatwia realizowanie ustawy i proces jej stosowania, a także sprzyja przejrzystości
stanu prawnego. Należy jednak zauważyć, że prawodawca w przypadku przepisów zmieniających
pozwolił na odstępstwo od tej zasady (§ 44 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej).
Przyjęte przez ustawodawcę różne terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów Ustawy
oraz sposób nadania brzmienia tym przepisom, chociaż określone w nadmiernie skomplikowany
sposób, umożliwiały jednak ich odczytanie i zrozumienie, a w konsekwencji ustalenie terminów
ich wejścia w życie.
69 Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908.
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Minister Finansów, realizując zalecenia po kontroli przeprowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów70, wprowadził zmiany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finansów i zobowiązał
dyrektorów komórek organizacyjnych do monitorowania przebiegu procesu legislacyjnego,
w tym terminów ogłaszania aktów prawnych oraz informowania członka Kierownictwa Ministerstwa
nadzorującego komórkę i Departamentu Prawnego o ryzyku niedotrzymania terminów w toku
procesu legislacyjnego, w tym ogłoszenia aktu prawnego.
70 Po kontroli przeprowadzonej od 16 września do 3 października 2014 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w zakresie
– okoliczności publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
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4.1 	Organizacja i metodyka kontroli
Organizacja kontroli
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w pięciu urzędach kontroli skarbowej, pięciu
wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, Ministerstwie Finansów oraz Rządowym Centrum Legislacji.
W kontroli wzięły udział Delegatury NIK w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Kontrolę
koordynował Departament Budżetu i Finansów, który przeprowadził kontrolę w Ministerstwie
Finansów, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym
oraz Rządowym Centrum Legislacji.
Kontrola przeprowadzona została w dniach od 1 września 2014 r. do 12 stycznia 2015 r.
Metodyka prowadzenia kontroli
Do kontroli wybrane zostały województwa, w których zainwestowany jest największy kapitał
zagraniczny, tj. dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, śląskie oraz wielkopolskie.
W kontroli stosowano kryteria legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
W urzędach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej sprawdzono, czy rzetelnie i zgodnie
z wytycznymi Ministra Finansów typowano podmioty do postępowania kontrolnego. Zbadano
zakres i skuteczność kontroli, jakość wydawanych rozstrzygnięć i efekty finansowe. Sprawdzono
także prowadzenie postępowań karnych skarbowych oraz egzekwowanie zobowiązań
wynikających z ujawnionych w trakcie kontroli organów kontroli skarbowej i organów podatkowych
nieprawidłowości.
Kontrolą objęto działania Rządowego Centrum Legislacji w zakresie ogłaszania ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Oceny ogólnej działalności jednostek dokonano według jednolitych mierników (rzetelność
wykorzystania informacji przy typowaniu podmiotów do kontroli oraz sporządzaniu planów kontroli,
skuteczność kontroli, rezultaty oraz prawidłowość postępowań kontrolnych, postępowań karnych
skarbowych oraz egzekwowania wymierzonych po kontrolach zobowiązań podatkowych). Zastosowano
następujące oceny: trzystopniową skalę ocen (pozytywna, pozytywna, mimo stwierdzonych
nieprawidłowości, negatywna) albo ocenę opisową jeżeli lepiej odzwierciedlała ustalenia kontroli
(Ministerstwo Finansów, UKS w Warszawie, UKS w Katowicach, UKS w Krakowie, UKS w Poznaniu,
Dolnośląski US, Drugi Mazowiecki US, Drugi Śląski US, Małopolski US, Rządowe Centrum Legislacji).

4.2 	Przebieg kontroli
Oceny, uwagi i wnioski zawarto w 12 wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników
kontrolowanych jednostek. Zastrzeżenia do ocen zawartych w wystąpieniach pokontrolnych złożyli:
a)	Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego (zastrzeżeń nie uwzględniono),
b)	Prezes Rządowego Centrum Legislacji (zastrzeżenia uwzględniono w części).
W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej71
wnioskowano o podjęcie skutecznych działań w celu zwiększenia liczby prowadzonych postępowań
kontrolnych dotyczących cen transferowych i optymalizacji podatkowej, doskonalenie kwalifikacji
71 Do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej w Katowicach i Krakowie nie kierowano wniosków pokontrolnych.
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pracowników z problematyki transferu dochodów za granicę poprzez udział w szkoleniach,
dopracowanie systemu selekcji podmiotów do kontroli, tak aby jasno wynikało dlaczego
z określonej zbiorowości podmiotów wytypowano do kontroli ten, a nie inny podmiot (ten, a nie
inny problem), a także kontynuowanie zmian organizacyjnych w celu wyeliminowania przewlekłości
we wszczynaniu postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych.
W wystąpieniach skierowanych do naczelników urzędów skarbowych72 sformułowano wnioski
zmierzające do wykorzystywania w szerszym zakresie informacji, do których organy podatkowe
mają dostęp w celu typowania do kontroli podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami
powiązanymi oraz wzmocnienia współpracy z organami kontroli skarbowej, objęcia kontrolą
podatkową podmiotów wykazujących największe przychody w sytuacjach wystąpienia przesłanek
wskazujących na możliwość wystąpienia nieprawidłowości, w tym wymienionych w wytycznych
Ministra Finansów, usprawnienia prowadzenia postępowań podatkowych oraz postępowań karnych
skarbowych, doskonalenia kwalifikacji pracowników z problematyki transferu dochodów za granicę
poprzez udział w szkoleniach.
W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne kierownicy kontrolowanych jednostek poinformowali
NIK o przyjęciu wniosków do realizacji, podjętych działaniach nadzorczych i organizacyjnych,
w tym o wydaniu zaleceń, wprowadzeniu nowych wewnętrznych procedur wewnętrznych,
przeszkoleniu pracowników, m.in. w celu utworzenia większej liczby zespołów przygotowanych
do badania cen transferowych, zaplanowaniu kontroli w wybranych podmiotach, w tym podmiotach
o największych przychodach.
Do Ministra Finansów zostały skierowane wnioski o:
1) wdrażanie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie zmniejszaniu się podstawy
opodatkowania podatku dochodowego, spójnych z zaleceniami wypracowywanymi
na forum UE i OECD;
2) poprawę przygotowania organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej
do monitorowania i kontroli rozliczeń podatku dochodowego przez podmioty działające
w skali międzynarodowej, w tym poprzez:
−− opracowanie szczegółowych wytycznych do prowadzenia kontroli podmiotów powiązanych,
metodologii typowania podmiotów do kontroli,
−− doposażenie jednostek w dodatkowe narzędzia umożliwiające dokonywanie analiz
cen transferowych,
−− doskonalenie kwalifikacji pracowników z problematyki transferu dochodów za granicę
poprzez udział w szkoleniach oraz warsztatach praktycznych,
3) przeprowadzenie analizy zagrożeń wynikających z ograniczenia czasu kontroli prawidłowości
stosowania cen transferowych, wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
w związku z niewielką liczbą prowadzonych kontroli w tym zakresie lub niepodejmowaniem
takich działań przez niektóre organy podatkowe;
4) zintensyfikowanie działań kontrolnych wobec podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,
w których zidentyfikowano wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.
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W wystąpieniu do Ministra Finansów Najwyższa Izba Kontroli wskazała ponadto, że skuteczne
wykrywanie i zwalczanie nadużyć oraz ochrona bazy podatkowej wymaga zdecydowanych
działań na szczeblu centralnym. Minister Finansów powinien stworzyć w Ministerstwie Finansów
i jednostkach podległych, głównie urzędach kontroli skarbowej i wyspecjalizowanych urzędach
skarbowych, centralę oraz pion zajmujący się wyłącznie praktykami agresywnego planowania
podatkowego mającego na celu transfer dochodów z Polski. Powinien zostać rozszerzony zakres
informacji przekazywanych dla organów podatkowych przez największych przedsiębiorców
na temat transakcji z podmiotami zagranicznymi. Dane powinny podlegać systematycznemu
sprawdzaniu przez wyodrębniony, wyspecjalizowany pion czy w związku z tymi transakcjami
należności podatkowe nie są narażone na uszczuplenie, w szczególności poprzez wykorzystanie
sztucznych struktur, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej.
Minister Finansów w piśmie z 23 stycznia 2015 r., poinformował o sposobie wykorzystania uwag
i wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wskazując m.in., że:
−− prowadzone są działania zmierzające do nowelizacji przepisów dotyczących dokumentacji
transakcji z podmiotami powiązanymi; nowelizacja stanowić będzie realizację „Rezolucji Rady
i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie dotyczącej kodeksu
postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw powiązanych
w Unii Europejskiej” oraz „Wytycznych OECD w zakresie dokumentacji cen transferowych
oraz raportowania o poszczególnych krajach”; dokumenty te stanowią rekomendacje dla krajów
członkowskich do wprowadzania zestandaryzowanego w skali międzynarodowej podejścia
do obowiązków dokumentacyjnych;
−− Ministerstwo Finansów aktywnie uczestniczy w pracach prowadzonych przez OECD oraz organy
Unii Europejskiej zmierzających do ograniczenia erozji bazy podatkowej oraz przerzucania
dochodów (BEPS); efekty prac tych organizacji są na bieżąco analizowane pod kątem możliwości
i sposobu ich implementacji do krajowego porządku prawnego;
−− Zespół Zadaniowy do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych, utworzony zarządzeniem
nr 16 Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2014 r., przyjął, na posiedzeniu w dniu
15 października 2014 r. rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie dokumentacji
cen transferowych, dostosowujących przepisy krajowe do wytycznych UE i OECD;
−− opracowano szczegółowe wytyczne dla urzędów skarbowych do prowadzenia kontroli
podmiotów powiązanych; przekazanie „Ramowej instrukcja działania w sprawach cen
transferowych” do organów podatkowych nastąpi na początku 2015 r.;
−− przygotowywany jest katalog dobrych praktyk w zakresie analizy ryzyka oraz prowadzenia
kontroli w podmiotach stosujących ceny transferowe; UKS w Warszawie, realizując dla kontroli
skarbowej zadania Centrum Kompetencyjnego w obszarze cen transferowych i optymalizacji
podatkowej, prowadzi postępowania zmierzające do zakupu narzędzi informatycznych i baz
danych ułatwiających prowadzenie działań analitycznych oraz weryfikowania cen rynkowych
kontrolowanych transakcji między podmiotami powiązanymi;
−− zaplanowano w 2015 r. cykl szkoleń oraz warsztatów praktycznych z problematyki transferu
dochodów za granicę dla pracowników urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej;
−− dokonana zostanie diagnoza i ocena zagrożeń wynikających z ograniczenia czasu kontroli
prawidłowości stosowania cen transferowych, wynikającego z ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;
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I n f o r m a c j e d o d at k o w e

−− na bieżąco analizowana jest realizacja zadań w zakresie kontroli podmiotów powiązanych
przez urzędy kontroli skarbowej;
−− Ministerstwo Finansów przeprowadziło w Izbie Skarbowej we Wrocławiu i w Kielcach, kontrole
w zakresie „Sprawowania nadzoru nad realizacją zadań w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych”.
Do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji został skierowany wniosek o usprawnienie mechanizmów
kontroli zarządczej w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tak aby decyzje o kolejności
i pilności ogłaszania aktów prawnych podejmowane były prawidłowo.
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zał ącznik nr 1

Wykaz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrolę,
skontrolowanych podmiotów, osób zajmujących kierownicze stanowiska,
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność oraz wykaz ocen ogólnych
kontrolowanych jednostek zawartych w wystąpieniach pokontrolnych
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Departament
Budżetu i Finansów

„–”

„–”

„–”

Delegatura NIK
w Katowicach

Kontrolowany
podmiot

Ministerstwo
Finansów

Drugi Mazowiecki
Urząd Skarbowy

Urząd Kontroli
Skarbowej
w Warszawie

Rządowe Centrum
Legislacji

Drugi Śląski
Urząd Skarbowy
w Bielsku-Białej

Osoba odpowiedzialna
za kontrolowaną działalność

Ocena ogólna73
kontrolowanej jednostki
zawarta w wystąpieniu pokontrolnym

Minister Finansów:
od 27.11.2013 r.
– Mateusz Szczurek,
od 16.11.2007 r.
– Jan Vincent-Rostowski

Identyfikowano obszary ryzyka w zakresie
rozliczania podatku dochodowego
przez podmioty z udziałem kapitału
zagranicznego oraz podejmowano działania
mające na celu wyeliminowanie mechanizmów
agresywnego planowania podatkowego;
w związku z niedostatecznym
przygotowaniem organów podatkowych
i organów kontroli skarbowej do wykrywania
i przeciwdziałania nieprawidłowościom
w rozliczaniu CIT przez podmioty z udziałem
kapitału zagranicznego, w 2014 r.
zintensyfikowano działania mające na celu
poprawę efektywności tych organów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 1.12.2013 r.
p.o. Naczelnika US
– Tomasz Lipiarz,
od 1.01.2004 r. do 30.11.2013 r.
Naczelnik US
– Maria Pierzchała-Bandolet

Nie podejmowano wystarczających
i skutecznych działań mających na celu
zapobieganie uchylania się
od opodatkowania poprzez transfer
dochodów przez podmioty z udziałem
kapitału zagranicznego; koncentrowano się
na zwalczaniu nieprawidłowości w VAT;
prawidłowo prowadzono kontrole
podatkowe, postępowania podatkowe
oraz działania mające na celu
wyegzekwowanie zaległości podatkowych.

Ograniczona była skala kontroli podmiotów
o znacznych przychodach, prawidłowości
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej: stosowania cen transferowych;
od 1.07. do 30.09.2014 r.
działania w tym zakresie zintensyfikowano
– p.o. Dyrektora UKS,
od kwietnia 2014 r. w związku z powołaniem
a od 01.10.2014 r. – Dyrektor UKS przez Ministra Finansów Zespołu
– Danuta Butka-Filipczak,
Zadaniowego do spraw Kontroli Podmiotów
od 20.04.2010 r. do 30.06.2014 r. Powiązanych oraz wyznaczeniem Urzędu
– Aleksy Oszmiańczuk
centrum kompetencyjnym w zakresie
cen transferowych, przenoszenia dochodów
oraz optymalizacji.

Prezes Rządowego Centrum
Legislacji od 10.12.2007 r.
– Maciej Berek

Ogłoszenie przez RCL ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
(…) nastąpiło z naruszeniem art. 3 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
od 27.07.2009 r.
– Janusz Kapica

Prawidłowo prowadzono kontrole
podatkowe oraz postępowania podatkowe,
nie dopuszczono do przedawnienia
karalności czynów zabronionych, prawidłowo
egzekwowano zaległości podatkowe;
Urząd koncentrował się na zwalczaniu
nieprawidłowości w podatku od towarów
i usług, nie kontrolował prawidłowości
stosowania cen transferowych.
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Lp.

6.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

„–”

Delegatura NIK
w Krakowie

7.

8.

9.

10.

Kontrolowany
podmiot

Urząd Kontroli
Skarbowej
w Katowicach

Małopolski
Urząd Skarbowy
w Krakowie

„–”

Urząd Kontroli
Skarbowej
w Krakowie

Delegatura NIK
w Poznaniu

Pierwszy
Wielkopolski
Urząd Skarbowy
w Poznaniu

„–”

Urząd Kontroli
Skarbowej
w Poznaniu

11.

Delegatura NIK
we Wrocławiu

Dolnośląski
Urząd Skarbowy
we Wrocławiu

12.

„–”

Urząd Kontroli
Skarbowej
we Wrocławiu

Ocena ogólna73 kontrolowanej
jednostki zawarta w wystąpieniu
pokontrolnym

Osoba odpowiedzialna
za kontrolowaną działalność

Dyrektor Urzędu Kontroli
Skarbowej od 1.07.2008 r.
– Jacek Przypaśniak

Ograniczona była skala kontroli stosowania
cen transferowych, koncentrowano się
na zwalczaniu oszustw w VAT,
prawidłowo prowadzono postępowania
kontrolne, wystąpiły opóźnienia
we wszczynaniu postępowań karnych
skarbowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 16.03.2009 r.
– Andrzej Dobosz

Prawidłowo prowadzono kontrole
podatkowe, postępowania podatkowe,
postępowania karne skarbowe,
egzekwowano zaległości podatkowe;
Urząd koncentrował się na zwalczaniu
nieprawidłowości w VAT, ograniczona
była liczba kontroli transferu dochodów
przez podmioty z udziałem kapitału
zagranicznego.

Ograniczona była skala działań
w zakresie nadzoru nad rozliczeniami
z budżetem państwa podmiotów
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej:
z kapitałem zagranicznym;
od 9.02.2006 r.
koncentrowano się na zwalczaniu oszustw
– Mariusz Piątkowski
w VAT;
poprawnie prowadzono postępowania
kontrolne oraz karne skarbowe.
Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 28.05.2014 r. p.o. Naczelnika US
– Przemysław Gordzelewski,
od 1.01.2004 r. do 27.05.2014 r.
Naczelnik US
– Jolanta Koprucka-Purol

Pozytywna mimo stwierdzonych
nieprawidłowości.

Rzetelnie prowadzono analizy wpływających
do UKS wniosków o kontrolę,
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej: z zachowaniem odpowiednich procedur
od 6.02.2012 r.
prowadzono kontrole;
– Piotr Leszkowski,
ograniczona była liczba kontroli badających
od 11.10.2011 r. do 5.02.2012 r.
zjawisko transferu dochodów za granicę;
p. o. Dyrektora UKS
koncentrowano się na zwalczaniu oszustw
– Beata Oleśkiewicz
w VAT i akcyzie, wystąpiły opóźnienia
we wszczynaniu postępowań karnych
skarbowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 1.07.2005 r.
– Marianna Wojtowicz

Prawidłowo prowadzono kontrole
podatkowe, postępowania podatkowe
oraz egzekwowano zaległości podatkowe;
Urząd koncentrował się na zwalczaniu
nieprawidłowości w VAT; ograniczona była
liczba kontroli prawidłowości stosowania
cen transferowych.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej:
Pozytywna mimo stwierdzonych
od 3.07.2008 r.
nieprawidłowości
– Jarosław Kubiak

6

73 Zastosowano następujące oceny: 3-stopniową skalę ocen (pozytywna, pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
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negatywna) albo ocenę opisową jeżeli lepiej odzwierciedlała ustalenia kontroli.

zał ącznik nr 2
Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1267 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 851 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu
określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania
podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów
powiązanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1186).
7.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.).
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zał ącznik nr 3
Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Minister Finansów
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
11. Szef Kancelarii Prezydenta RP
12. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
13. Szef Kancelarii Sejmu
14. Szef Kancelarii Senatu
15. Centralne Biuro Antykorupcyjne
16. Kierownicy kontrolowanych jednostek
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