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Regulacje obcenach transferowych
abogólna norma przeciwko unikaniu
opodatkowania
Sïowa kluczowe: norma ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, norma szczególna przeciwko unikaniu
opodatkowania, regulacje obcenach transferowych, przekwalikowanie czynnoĂci, recharakteryzacja czynnoĂci
Przedmiotem artykuïu jest zbadanie relacji pomiÚdzy normÈ ogólnÈ przeciwko unikaniu opodatkowania abregulacjami obcenach transferowych zaliczanymi do norm szczególnych wbkontekĂcie przeciwdziaïania unikaniu opodatkowania. Celem artykuïu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wbprzypadku gdy dla przeciwdziaïania unikaniu opodatkowania niezbÚdne jest przekwalikowanie transakcji
dokonanych miÚdzy podmiotami powiÈzanymi ibzastosowanie skutków podatkowych do czynnoĂci
uznanych za odpowiednie podstawÈ prawnÈ mogÈ byÊ same regulacje obcenach transferowych, czy
teĝ moĝliwe ibuprawnione jest zastosowanie wbtakiej sytuacji ogólnej normy przeciwko unikaniu
opodatkowania.
1. Klasykacja norm przeciwko unikaniu
opodatkowania
Normy przeciwko unikaniu opodatkowania sÈ klasykowane wbdoktrynie miÚdzynarodowej wedïug dwóch
gïównych kryteriów1. Pierwsze to kryterium zakresu ich
oddziaïywania, tj. czy sÈ one skierowane przeciwko wszelkim moĝliwym sposobom unikania opodatkowania, czy teĝ
przeciwko zdeniowanym, okreĂlonym sposobom, co pozwala na wyróĝnienie normy ogólnej (General Anti Avoidance Rule –bGAAR) oraz norm szczególnych (Specic Anti
Avoidance Rules –bSAARs). Drugie kryterium odwoïuje siÚ
do rodzaju ěródïa prawa ibpozwala na wyróĝnienie norm
zawartych wbaktach prawa krajowego ibwbumowach obunikaniu podwójnego opodatkowania (Treaty Anti Avoidance
Rules –bTAARs). Normy traktatowe mogÈ mieÊ takĝe charakter norm szczególnych, np. przeciwko unikaniu opodatkowania dywidend czy odsetek lub normy ogólnej, której
najlepszym przykïadem jest klauzula Principle Purpose
Test, bÚdÈca odpowiednikiem GAAR, wprowadzonym
przez konwencjÚ wielostronnÈ (MLI)2.
Analiza ustawodawstwa, orzecznictwa róĝnych pañstw oraz doktryny miÚdzynarodowej zostaïa przeprowadzona wb oparciu ob dwa
zasadnicze ěródïa: Tax avoidance revisited in the EU BEPS Context,
EATLP International Tax Series Volume 15 editor A.P. Durado,
IBFD 2017 oraz GAARs –bAbKey Element of Tax Systems in the Post-BEPS Tax World, editors M. Lang, J. Owens, P. Pistone, A. Rust,
J. Schuch, C. Staringer, IBFD 2016.
2
Konwencja wielostronna implementujÈca Ărodki traktatowego prawa podatkowego majÈce na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania ib przenoszeniu zysku, sporzÈdzona wb Paryĝu 24.11.2016 r. ratykowana przez PolskÚ ustawÈ zb 29.09.2017 r.
(Dz.U. poz. 2104).
1
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Jeĝeli chodzi ob normatywne przesïanki unikania
opodatkowania, skïadajÈce siÚ na treĂÊ normy ogólnej,
to przyjmuje siÚ, ĝe sÈ nimi3:
1) sztuczny charakter czynnoĂci (szeregu czynnoĂci)
dokonanych przez podatnika (tj. nie odzwierciedlajÈ
one rzeczywistoĂci ekonomicznej);
2) uzyskanie korzyĂci podatkowej –btraktowanej jako
gïówny lub jedyny cel dokonania takich czynnoĂci;
3) przyznanie korzyĂci podatkowej –bwbtakich okolicznoĂciach jest sprzeczne zbprzedmiotem ibcelem prawa
podatkowego.
Dopiero udowodnienie tych przesïanek daje organowi podatkowemu prawo do zastosowania specycznej dla tej normy sankcji wbpostaci przekwalikowania
dokonanej przez podatnika czynnoĂci lub szeregu czynnoĂci, czyli pominiÚcia czynnoĂci prawnych, które sÈ nieodpowiednie lub zbÚdne do realizacji zamierzonego
celu gospodarczego ibustalenia wysokoĂci zobowiÈzania
wboparciu obte czynnoĂci prawne, które sÈ odpowiednie4.

3
Takie przesïanki GAAR okreĂla dyrektywa Rady (UE) 2016/1164
zb12.07.2016 r. ustanawiajÈca przepisy majÈce na celu przeciwdziaïanie praktykom unikania opodatkowania, które majÈ bezpoĂredni
wpïyw na funkcjonowanie rynku wewnÚtrznego (Dz.Urz. UE L 193,
s. 1 ze zm.).
4
Polska norma ogólna róĝnicuje skutki podatkowe wb zaleĝnoĂci
od tego, czy osiÈgniÚcie korzyĂci podatkowej byïo gïównym, czy jedynym celem dokonania czynnoĂci. Wbtym ostatnim przypadku nie
dochodzi do przeklasykowania czynnoĂci dokonanych przez podatnika, lecz skutki podatkowe okreĂlane sÈ na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniaïby, gdyby czynnoĂci nie dokonano (art. 119a
ustawy zb 29.08.1997 r. –b Ordynacja podatkowa, Dz.U. zb 2018 r.
poz. 800 ze zm. –bdalej o.p.).
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Normy szczególne mogÈ mieÊ róĝny charakter. MogÈ
zawieraÊ niektóre przesïanki charakterystyczne dla normy ogólnej lub nie zawieraÊ takich przesïanek, abpodatkowe stany faktyczne, których dotyczÈ, sÈ najczÚĂciej
bardziej konkretne czy zobiektywizowane (np. zawierajÈ liczbowo okreĂlone wskaěniki, limity czy terminy)5.
MogÈ byÊ równieĝ wbswej konstrukcji bardzo podobne
do normy ogólnej, ale zakres ich stosowania ogranicza siÚ do jednej lub kilku konkretnych czynnoĂci. Obile
dla zastosowania normy ogólnej fundamentalne znaczenie ma udowodnienie unikania opodatkowania, obtyle
wbprzypadku wielu norm szczególnych taka przesïanka
nie wystÚpuje, abczÚsto jej normatywna treĂÊ nie wskazuje wprost na jej antyabuzywny charakter6.

Istotna róĝnica pomiÚdzy normÈ ogólnÈ ab normami szczególnymi polega natomiast na tym,
ĝe obile norma ogólna powoduje, ĝe waĝne zbcywilnoprawnego punktu widzenia czynnoĂci dokonane przez podatnika sÈ zastÚpowane czynnoĂciami odpowiednimi, do których stosuje siÚ
skutki podatkowe, ob tyle zastosowanie normy
szczególnej nie prowadzi do zakwestionowania
samej czynnoĂci, natomiast jej skutkiem jest poM. O’Brien, Canadian law of tax avoidance and abuse of right [w:]
GAARs –bAbKey Element…, s. 150; P. Karwat, Klauzula ogólna abprzepisy szczególne przeciwdziaïajÈce unikaniu opodatkowania, „PrzeglÈd
Podatkowy” 2016/12, s. 12–20.
6
V. Wöhrer, GAARs and tax treaties [w:] GAARs –b Ab Key Element…, s. 73; H. Filipczyk, A. Olesiñska, GAARs –bAn emerging trend
in the tax landscape [w:] GAARs –bAbKey Element…, s. 487; P. Karwat,
Klauzula ogólna…, s. 17.
5

zbawienie podatnika korzyĂci podatkowej, która
by mu przysïugiwaïa, gdyby nie speïniï przesïanek skïadajÈcych siÚ na jej normatywnÈ treĂÊ7.
Ten specyczny skutek zastosowania normy
ogólnej nosi nazwÚ przekwalikowania (reklasykacji) czynnoĂci dla celów podatkowych,
wbterminologii anglojÚzycznej uĝywa siÚ na jego
okreĂlenie terminu re-characterisation (recharakteryzacja).
Warte odnotowania jest równieĝ to, iĝ praktyka miÚdzynarodowa dowodzi, ĝe istnienie lub pojawienie siÚ
normy ogólnej wbporzÈdku prawnym danego pañstwa nie
prowadzi do zakwestionowania celowoĂci istnienia norm
szczególnych. Zarówno wbpañstwach obdïugiej tradycji
funkcjonowania normy ogólnej, jak ibwbpañstwach, wbktórych pojawiïa siÚ ona niedawno –bsÈ uchwalane nowe
normy szczególne8. Moĝna nawet spotkaÊ siÚ zbpoglÈdem,
ĝe zastosowanie do jakiegoĂ stanu faktycznego normy
ogólnej czÚsto powoduje pojawienie siÚ wbkrótkim czasie
normy szczególnej nakierowanej wïaĂnie na ten stan faktyczny9. Oznacza to, ĝe norma szczególna jest ïatwiejsza
wbstosowaniu przez organy podatkowe, takĝe ze wzglÚdu

7
Por. art. 12 ust. 13 ib art. 22 c ustawy zb 15.02.1992 r. ob podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. zb2018 r. poz. 1036 ze zm.)
–bdalej u.p.d.o.p.
8
D. Nerudová, L. Moravec, GAARs –bAn emerging trend in the tax
landscape [w:] GAARs –bAbKey Element…, s. 219; S. Hemels, Requirements for the application of GAARs [w:] GAARs –bAbKey Element…,
s. 438.
9
V. Wöhrer, GAARs and EU law requirements [w:] GAARs –bAbKey
Element…, s. 74.
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na kwestie zwiÈzane zbciÚĝarem dowodu, abwbodniesieniu
do podatników lepiej speïnia wymóg przewidywalnoĂci jej
zastosowania10. Wskazuje to takĝe na pewnÈ specycznÈ
funkcjÚ normy ogólnej, która dziaïa tylko raz wbodniesieniu do jakiegoĂ nowego sposobu unikania opodatkowania
ibnastÚpnie jej rolÚ wbodniesieniu do tego sposobu przejmuje nowa norma szczególna. Dlatego teĝ pewne typowe, rozpoznane juĝ schematy unikania opodatkowania,
stosowane przez podatników, najczÚĂciej sÈ zwalczane
przy pomocy norm szczególnych11.

2. Regulacje obcenach transferowych jako
norma szczególna przeciwko unikaniu
opodatkowania

ibróĝnice. Wbprzypadku normy ogólnej bada siÚ, czy transakcja ma sztuczny charakter, czy podatnik uzyskaï korzyĂÊ
podatkowÈ, która stanowi gïówny lub jedyny cel dziaïania,
nastÚpnie poszukuje siÚ odpowiedzi, czy przyznanie korzyĂci podatkowej wbtakich okolicznoĂciach jest sprzeczne
zbcelem przepisu podatkowego, abjeĂli tak –bnastÚpuje
przekwalikowanie czynnoĂci dla celów opodatkowania. Wbprzypadku regulacji TP bada siÚ, czy podatnik,
dokonujÈc transakcji zbinnym podmiotem powiÈzanym,
zawarï jÈ na warunkach, które nie mogïyby byÊ zaakceptowane przez podmioty niepowiÈzane ibdziÚki takiemu
uksztaïtowaniu warunków osiÈgnÈï korzyĂÊ podatkowÈ.
JeĂli tak –bkoryguje siÚ warunki tej transakcji, stosujÈc
zasadÚ arm’s length.

Wbzagranicznej ibpolskiej doktrynie podatkowej
zgodnie uznaje siÚ regulacje obcenach transferowych –bdalej regulacje TP –bza normy przeciwko unikaniu opodatkowania naleĝÈce do norm
szczególnych12, chociaĝ niekiedy podkreĂla siÚ
ich specykÚ, co prowadzi do uznania ich za podkategoriÚ czy odrÚbny rodzaj norm szczególnych.
Wskazuje siÚ, ĝe wbprzeciwieñstwie do innych norm
przeciwko unikaniu opodatkowania nie koncentrujÈ siÚ
one na transakcjach jako takich, ale na analizie warunków
ekonomicznych transakcji, tj. zastosowanie regulacji TP
nie ma na celu zakwestionowania transakcji jako takiej,
lecz oszacowanie dochodu zbtej transakcji13. WbszczególnoĂci podkreĂlany jest ich alokacyjny ibzarazem techniczny
charakter, polegajÈcy na okreĂleniu wbprawidïowy sposób
przypisania przychodów ibkosztów do podmiotów dziaïajÈcych wbróĝnych jurysdykcjach podatkowych. Innymi sïowy,
ich bezpoĂrednim celem jest prawidïowe okreĂlenie, jakÈ
kwotÚ dochodu podatnik powinien wykazaÊ zbtransakcji
zbpodmiotami powiÈzanymi14. Dlatego wyraĝony teĝ zostaï interesujÈcy poglÈd, ĝe stanowiÈ one bardziej abset
of fact-nding rules niĝ anti-avoidance rules, ale ich skutkiem moĝe byÊ eliminowanie unikania opodatkowania15.
Wskazuje siÚ takĝe, ĝe ich zakres jest szerszy niĝ innych
norm przeciwko unikaniu opodatkowania zbuwagi wïaĂnie
na funkcjÚ ksztaïtowania ibalokacji podstawy opodatkowania. PorównujÈc przesïanki badania transakcji pod
kÈtem zastosowania do niej normy ogólnej ibregulacji
TP, naleĝy zwróciÊ uwagÚ na nastÚpujÈce podobieñstwa
10
N.M. Kapadia, GAARs –bAn emerging trend in the tax landscape
[w:] GAARs –bAbKey Element…, s. 322; G. Doyle, E. Hunt, Requirements [w:] GAARs –bAbKey Element…, s. 351.
11
L.E. Schoueri, M.C. Barbosa, The misuse of the sham doctrine
as ab facade for the business purpose approach [w:] GAARs –b Ab Key
Element…, s. 117.
12
Y. Brauner, Transfer Pricing and Tax Avoidance [w:] Tax avoidance revisited…, s. 67; P. Karwat, Klauzula ogólna…, s. 17.
13
B. Peeters, Transfer pricing rules, GAARs, SAARs and linking rules
[w:] Tax avoidance revisited…, s. 189–190.
14
Y. Brauner, Transfer Pricing and Tax Avoidance [w:] Tax avoidance revisited…, s. 64.
15
S. Eden, Relationship between GAARs, TAARs and transfer pricing rules [w:] Tax avoidance revisited…, s. 772.
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Zb porównania tych przesïanek wynika, ĝe regulacje TP uwzglÚdniajÈ –b podobnie jak norma
ogólna –bprzesïankÚ korzyĂci podatkowej (wbwyniku stosowania cen transferowych podatnik nie
wykazuje dochodów lub wykazuje niĝsze), nie
wystÚpuje natomiast przesïanka sztucznego charakteru dziaïania versus przesïanka ekonomicznej
treĂci transakcji, wbich miejsce pojawia siÚ specyczna przesïanka wystÈpienia róĝnic pomiÚdzy
warunkami ustalonymi przez strony transakcji
abwarunkami, jakie ustaliïy niezaleĝne podmioty.
Nie ma teĝ wymogu, aby osiÈgniÚcie korzyĂci
podatkowej byïo gïównym lub jedynym celem
dziaïania polegajÈcego na ustaleniu ceny nierynkowej. Zastosowaniu regulacji TP nie stoi zatem
na przeszkodzie fakt, ĝe podatnikowi przyĂwiecaïy inne cele niĝ osiÈgniÚcie korzyĂci podatkowej.
Wystarczy, ĝe zostaïy speïnione pewne warunki kwantytatywne, np. dotyczÈce rodzaju ibwysokoĂci powiÈzañ,
które skïadajÈ siÚ na normatywnÈ treĂÊ tej regulacji16.

3. Relacje miÚdzy normÈ ogólnÈ abnormami
szczególnymi
Znacznie bardziej kontrowersyjna jest kwestia wzajemnych relacji pomiÚdzy normÈ ogólnÈ abnormami
szczególnymi. WbszczególnoĂci poszukuje siÚ odpowiedzi na pytanie, czy zakresy dziaïania norm szczególnych
ibnormy ogólnej nakïadajÈ siÚ, czy wykluczajÈ. Naleĝy
bowiem stwierdziÊ, ĝe do wyjÈtków naleĝÈ ustawodawstwa, wbktórych hierarchizacja norm przeciwko unikaniu opodatkowania jest regulowana prawem ibprzepisy
dajÈ jednoznacznÈ odpowiedě, czy zastosowanie normy
szczególnej pozwala –bibwbjakiej sytuacji –bzastosowaÊ
normÚ ogólnÈ (przykïadem jest ustawodawstwo niemieckie). NajczÚĂciej prawo nie reguluje pierwszeñstwa

16

Szerzej: P. Karwat, Klauzula ogólna…, s. 17–18.
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stosowania norm przeciwko unikaniu opodatkowania
ani relacji miÚdzy nimi wbpostaci wykluczenia czy komplementarnoĂci. Brak jest jakiejkolwiek koordynacji ich
stosowania, abprzypadki wÈtpliwe rozstrzyga orzecznictwo wboparciu obogólne zasady wykïadni prawa.
Analiza ustawodawstwa, orzecznictwa ibdoktryny róĝnych pañstw pozwala na stwierdzenie istnienia dwóch
podejĂÊ.

Pierwsze podejĂcie sprowadza siÚ do kategorycznego stwierdzenia, ĝe wbzakresie przedmiotowym
norm szczególnych zastosowanie normy ogólnej
czy uzupeïniajÈco, czy posiïkowo jest wykluczone.
Jest przy tym powoïywana, jako uzasadnienie tego
podejĂcia, zasada lex specialis derogat legi generali 17. JeĂli
podatnik speïnia wymogi normy szczególnej, nie powinno siÚ badaÊ jego intencji wbzakresie unikania opodatkowania wbrozumieniu normy ogólnej. Zastosowanie obu
tych regulacji do tej samej sytuacji wyklucza siÚ.

Drugie podejĂcie dopuszcza nakïadanie siÚ zakresu przedmiotowego normy szczególnej oraz normy ogólnej. PodkreĂla siÚ jednak, ĝe wbprzypadku gdy do tego samego stanu faktycznego moĝe
byÊ zastosowana zarówno norma szczególna,
jak ibogólna, to wbpierwszej kolejnoĂci naleĝy zastosowaÊ normÚ szczególnÈ, gdyĝ norma ogólna
stanowi Ărodek ostateczny (last resort) ibnie powinna byÊ stosowana przed normÈ szczególnÈ.
Wbliteraturze rozwaĝa siÚ takĝe sytuacjÚ, która polega
na takim uksztaïtowaniu struktury transakcji, aby celowo nie speïniÊ przesïanki kwantykacyjnej skïadajÈcej siÚ
na treĂÊ normatywnÈ normy szczególnej, która jej dotyczy,
ibprzez to uniemoĝliwiÊ jej zastosowanie do sytuacji, którÈ
moĝna uznaÊ za unikanie opodatkowania (wbterminologii
anglojÚzycznej uĝywa siÚ na takie dziaïanie podatnika terminu circumvent the SAAR lub abuse of the SAAR)18. Jako
przykïad takiej sytuacji podaje siÚ, ĝe jeĂli norma szczególna
uznaje dwie odrÚbne transakcje jako jednÈ transakcjÚ pod
wzglÚdem ekonomicznym, pod warunkiem ĝe zostanÈ one
przeprowadzone wbokresie piÚciu lat, abpodatnik dokonuje
drugiej transakcji po upïywie piÚciu lat ibjednego dnia,
to zastosowanie normy szczególnej ze wzglÚdu na niespeïnienie tej jednej przesïanki nie jest moĝliwe. Jeĝeli jednak
dziaïanie podatnika po gïÚbszej analizie moĝe byÊ uznane
za unikanie opodatkowania, majÈc na uwadze przesïanki
skïadajÈce siÚ na treĂÊ normy ogólnej, to normÚ tÚ naleĝy

Czytaj więcej

zastosowaÊ19. Dopuszcza siÚ zatem zastosowanie normy
ogólnej, gdy nie moĝna zastosowaÊ normy szczególnej wbsytuacji okreĂlonej jako abuse of the SAAR (circumvent the
SAAR). Norma ogólna peïni wtedy rolÚ komplementarnÈ
wbstosunku do normy szczególnej.
Najbardziej precyzyjna, jeĂli chodzi obrelacje pomiÚdzy normÈ szczególnÈ abogólnÈ, jest regulacja niemiecka,
która okreĂla odrÚbnÈ procedurÚ badania tych relacji,
stanowiÈc, ĝe pierwszy krok to rozgraniczenie zakresu
przedmiotowego normy ogólnej wbstosunku do kaĝdej
normy szczególnej zgodnie zbzasadÈ lex specialis derogat
legi generali. JeĂli wbdanym stanie faktycznym sÈ speïnione warunki do zastosowania normy szczególnej,
stosuje siÚ skutki prawne wynikajÈce zbtej normy, abnie
zbnormy ogólnej. Jeĝeli natomiast czynnoĂci podatnika
wchodzÈ wbobszar dziaïania normy szczególnej, ale warunki do jej zastosowania nie sÈ speïnione, drugi krok
to sprawdzenie, czy sÈ speïnione przesïanki denicji
unikania opodatkowania. JeĂli tak –bnorma ogólna moĝe
byÊ zastosowana. Autorzy niemieccy, powoïujÈc siÚ
na orzecznictwo sÈdów, wskazujÈ, ĝe pogodzenie funkcjonowania normy ogólnej ibnorm szczególnych powinno
nastÈpiÊ zbuwzglÚdnieniem dwóch aspektów:
1) normy ogólnej nie powinno stosowaÊ siÚ do sytuacji,
które mogÈ byÊ objÚte normami szczególnymi;
2) naleĝy mieÊ na uwadze efektywnoĂÊ ustawodawstwa
przeciwko unikaniu opodatkowania jako caïoĂci,
co jest wymogiem konstytucyjnym.
Zwïaszcza ten drugi aspekt wskazuje na to, ĝe jeĝeli
zastosowanie normy szczególnej dla przeciwdziaïania unikaniu opodatkowania wbdanej sytuacji nie jest efektywne,
to uprawnione jest zastosowanie normy ogólnej –btak aby
cel, jakim jest zwalczanie unikania opodatkowania, zostaï ostatecznie osiÈgniÚty. Warto dodaÊ, ĝe wbNiemczech
ustawa podatkowa lub jej poszczególne przepisy, które
uïatwiajÈ unikanie opodatkowania, sÈ uznane za niekonstytucyjne, gdyĝ pozostajÈ wbsprzecznoĂci zbkonstytucyjnÈ
zasadÈ równoĂci. JednoczeĂnie stanowienie prawa przeciwdziaïajÈcego unikaniu opodatkowania jest konstytucyjnym
obowiÈzkiem prawodawcy20. Wniosek dotyczÈcy niewykluczania siÚ normy szczególnej ibogólnej wbodniesieniu
do tego samego stanu faktycznego wypïywa takĝe zborzecznictwa lub doktryny pañstw, wbktórych ta kwestia nie jest
regulowana prawem (np. Holandia, Szwecja, Wïochy)21.
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