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Wstęp

WSTĘP

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już 10 lat. W tym czasie krajowe pra-
wo podatkowe było sukcesywnie dostosowywane do wymogów stawianych przez pra-
wo unijne. Szczególnie szerokie, daleko idące zmiany dotyczyły podatków pośrednich, 
uznawanych, nie bez powodu, za najbliższe stosunkom gospodarczym. Idea wspólnego 
rynku, niezależnie od postępów integracji w innych dziedzinach życia społecznego, po-
zostaje jak dotąd głównym czynnikiem spajającym państwa Unii Europejskiej. Stąd też 
„rynkowy” charakter podatku od wartości dodanej oraz akcyz uczynił te podatki najbar-
dziej podatnymi na zabiegi harmonizacyjne, prowadzone za pomocą środków będących 
w dyspozycji organów Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności chodzi tu o dyrektywy 
unijne oraz w mniejszym zakresie – rozporządzenia, a w drugiej – o przepisy traktato-
we, zwłaszcza te, które ustanawiają i promują wolności gospodarcze1.

Pojęcie harmonizacji podatków bywa różnie rozumiane. Nierzadko pojmuje się je 
jako osiągnięcie zgodności (niesprzeczności) przepisów krajowych z przepisami unijny-
mi, w sytuacji gdy te drugie mają status wzorca dla przepisów krajowych. Wydaje się, że 
jest to pogląd nieuzasadniony. Jeżeli celem Unii Europejskiej jest (m.in.) istnienie wspól-
nego rynku, tj. przestrzeni gospodarczej, na której europejscy przedsiębiorcy będą po-
dejmować decyzje gospodarcze na podstawie sygnałów rynkowych, a nie np. opierając 
się na systemie zachęt lub przeszkód (utrudnień) podatkowych czy administracyjnych, 
to w związku z faktem dalszego istnienia krajowych systemów podatkowych wymogiem 
sine qua non jest swoista neutralizacja tych ostatnich.

Oznacza to takie ukształtowanie krajowych systemów podatkowych, by wystę-
pujące między nimi różnice nie tworzyły bodźców (ani pozytywnych, ani też negatyw-
nych) dla przedsiębiorców, które „głuszyłyby” bodźce czysto rynkowe. O harmonizacji 
podatków można więc mówić wtedy, gdy taki stan zostanie osiągnięty. Tak więc harmo-
nizacja wyraża się w specyficznej relacji funkcjonalnej krajowych systemów podatko-
wych. Wydaje się, że najłatwiej ją osiągnąć w drodze upodobniania konstrukcji podat-
ków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, ale – przynajmniej teoretycznie – nie 
musi to być jedyna droga do celu.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że harmonizacja całkowita lub częściowa, a także 
stan, w którym brak harmonizacji, to relacje „w poziomie”, na płaszczyźnie krajowych 
systemów podatkowych i kształtu, jaki one aktualnie mają. Natomiast relacje między 
przepisami unijnymi dotyczącymi opodatkowania a odpowiednimi przepisami krajo-

1  Zob. A. Zalasiński, Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty Europej‑
skiej, Warszawa 2006. Zob. też Unijne prawo podatkowe, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, ODDK Gdańsk (w druku).
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wymi można oceniać wyłącznie w kontekście zgodności lub niezgodności tych drugich 
z tymi pierwszymi – a nie harmonizacji czy też braku zharmonizowania.

Zupełnie inną kwestią jest to, że przepisy unijne są narzędziem oddziaływania 
na przepisy krajowe w celu osiągnięcia harmonii między krajowymi systemami podat-
kowymi. To możliwie wysoki stopień zgodności przepisów krajowych z unijnymi ma 
zapewnić harmonię systemów podatkowych 28 państw – członków Unii Europejskiej.

Osiągnięcie stanu harmonii – w unijnym tego słowa znaczeniu – systemów podatko-
wych tylko teoretycznie byłoby możliwe bez ingerencji prawodawcy unijnego. Co prawda 
na świecie można obserwować proces konwergencji systemów podatkowych, ale zbliżanie 
czy upodobnianie się konstrukcji prawnych dotyczy najczęściej instytucji z zakresu sze-
roko rozumianej techniki podatkowej; upodobnianie się zasad ustalania podstawy opo-
datkowania czy poziomu stawek podatkowych – jeśli następuje – dokonuje się znacznie 
wolniej. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być różne – od ukształtowanej historycznie 
tradycji, przez bieżące względy gospodarcze, po uwarunkowania polityczne. Stąd też, 
jak można sądzić, nie ma co liczyć na osiągnięcie w dającym się przewidzieć czasie stanu 
harmonii systemów podatkowych w sposób samoistny, gdy byłoby to rezultatem natu-
ralnych procesów konwergencji systemów podatkowych. Pozostaje wobec tego korzysta-
nie z metody innej, dosyć dobrze już sprawdzonej – formułowania zasad prowadzących 
do harmonizacji systemów krajowych w aktach normatywnych prawa unijnego. Jest to 
metoda względnie skuteczna, chociaż możliwość posługiwania się nią jest ograniczo-
na – zwłaszcza współcześnie – względami politycznymi. Przykładem wpływu takiego 
obstrukcyjnego klimatu w Unii Europejskiej są losy rozmaitych inicjatyw mających na 
celu harmonizację systemów podatkowych w zakresie opodatkowania bezpośredniego; 
na naszych oczach toczą się na jałowym raczej biegu prace nad dyrektywą o wspólnej 
skonsolidowanej korporacyjnej podstawie opodatkowania (CCCTB).

Wdrażanie wspólnotowych dyrektyw z jednej strony, a z drugiej – utrzymanie 
w ryzach traktatowych ustawodawstwa krajowego nie przebiega bez zakłóceń. Nie po-
dejmując w tym miejscu ryzyka ogólnej oceny tego procesu i skali występujących tu 
niedociągnięć, trzeba podkreślić, że problematyka ścierania się dwóch systemów prawa, 
tj. prawa krajowego oraz unijnego jest interesująca zarówno z naukowego, jak i z prak-
tycznego punktu widzenia. Przyjmując wskazane wcześniej założenie co do relacji mię-
dzy prawem unijnym a prawem krajowym (zgodność/niezgodność), uznano, że celem 
tego opracowania jest identyfikacja – w poszczególnych opracowaniach cząstkowych – 
tych sytuacji, w których istnieje współcześnie bardziej lub (niekiedy) mniej uzasadnione 
przekonanie o niezgodności prawa krajowego z prawem unijnym.

Podstawowym zadaniem autorów było przedstawienie w sposób syntetyczny pro-
cesów dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego, jakie miały 
miejsce w pierwszym dziesięcioleciu uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej i – na tym 
tle – pokazanie aktualnego stanu dostosowania. To pierwsze może być interesujące dla 
czytelników studiujących prawo podatkowe oraz poszukujących ogólnych prawidłowo-
ści pojawiających się na styku różnych systemów prawa. To drugie – jak się wydaje – za-
interesuje w większym stopniu czytelników bardziej zaawansowanych w posługiwaniu 
się wiedzą prawniczą w praktyce podatkowej.

Analiza aktualnego stanu dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa 
unijnego z natury rzeczy musi się koncentrować na obrazie odwróconym (negatywo-
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wym); poszukiwania autorów idą więc w kierunku identyfikacji i diagnozowania tych 
elementów polskiego prawa podatkowego, które w świetle dostępnej wiedzy nie są zgod-
ne z prawem unijnym. Wymaga to dokonania wykładni prawa unijnego, a następnie pra-
wa krajowego. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż swoiste problemy stwarza zarówno wy-
kładnia prawa krajowego2, szczególnie w obszarach powiązanych z prawem unijnym3, 
a chyba jeszcze większe – wykładnia prawa unijnego, zwłaszcza ta prowadzona przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej4.

W konsekwencji można mówić o różnych poziomach stwierdzonej niezgodno-
ści prawa polskiego i prawa unijnego. Po pierwsze, niezgodność może być stwierdzona 
– parafrazując Ch. Perelmana – przez krajowe audytorium prawnicze (communis opinio 
doctorum) – w sytuacji gdy pogląd o zaistniałej niezgodności wyrażają autorytety praw-
nicze. Po drugie, taką niezgodność stwierdzić mogą – dokonując wykładni operatywnej 
– krajowe sądy podatkowe. Po trzecie, niezgodność może stwierdzić TS, w szczególno-
ści wydając orzeczenie prejudycjalne w konsekwencji wystąpienia doń sądu krajowego 
z pytaniem prejudycjalnym. Co prawda TS nie ma kompetencji do dokonywania wy-
kładni prawa krajowego, ale ponieważ interpretuje przepis prawa unijnego w kontek-
ście przepisu krajowego określonej treści, to nolens volens taka ocena przepisu krajowego 
ma w rzeczywistości miejsce.

Wspomniane poziomy ustalania zgodności/niezgodności w omawianym zakresie 
nie tworzą rzecz jasna jakiegoś algorytmu, niemniej jednak zazwyczaj jest tak, że to wąt-
pliwości podatnika czy też jego pełnomocników rozważane są przez sąd krajowy, a ten, 
rozstrzygając sprawę, albo kieruje się istniejącym orzecznictwem TS, albo też uznając wąt-
pliwości podatnika za zasadne, występuje z pytaniem prejudycjalnym do tego Trybunału.

Książka wyraża poglądy uznanych specjalistów z zakresu prawa podatkowego, 
wskazujących na istniejące ich zdaniem obszary niezgodności polskiego prawa podatko-
wego z prawem unijnym. Ich opinie mogą być pożyteczne zarówno dla bieżącej praktyki 
stosowania prawa podatkowego, jak i – można mieć nadzieję – dla polskiego prawodawcy.

Bogumił Brzeziński

2  Zob. B. Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.
3  Zob. D. Antonów, Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
4  Zob. I. Andrzejewska -Czernek, Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej, Warszawa 2013.





I
CZĘŚĆ OGÓLNA





21

Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj

Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj

Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj

DZIESIĘĆ LAT UCZESTNICTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
Z PERSPEKTYWY DORADCY PODATKOWEGO

Do tego, że trudno porównywać Polskę w 2015 r. do Polski sprzed akcesji do Unii Eu-
ropejskiej, nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Zmiany, które dokonały się w tym 
czasie w świecie podatków oraz doradztwa podatkowego, są olbrzymie. Dyrektywy, roz-
porządzenia unijne czy zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w krajowym porząd-
ku prawnym są dzisiaj wręcz abecadłem zarówno dla środowisk doradców podatkowych, 
jak i dla organów podatkowych, a coraz częściej dla samych podatników. Taki stan był 
trudny do wyobrażenia, zanim Polska stała się członkiem Unii. Droga od czasów sprzed 
akcesji do dzisiejszego stanu rzeczy była jednak dość długa i przyniosła wiele doświad-
czeń, którymi warto się podzielić.

Na wstępie wypada jednak poczynić zastrzeżenie, że w przypadku osób, które 
zajmują się podatkami, a już na pewno w przypadku doradców podatkowych, cezurą, 
od której należy datować nową rzeczywistość, nie jest z pewnością data 1 maja 2004 r. 
Oczywiście 1 maja 2004 r. wiązał się z wejściem w życie licznych regulacji dostosowu-
jących (w założeniu ostatecznie) obowiązujące w Polsce prawo do prawa stanowionego 
we Wspólnocie Europejskiej. Nie czekano jednak na tę rewolucję z założonymi rękami.

W myśleniu o zmianach i w samym przeprowadzaniu zmian na pierwszy ogień 
poszły podatki związane z obrotem gospodarczym, czyli VAT i akcyza – jako podatki 
w największym stopniu obecne w realiach biznesowych i w związku z tym najbardziej 
wymagające harmonizacji w państwach Unii. Większe znaczenie niż skatalogowanie 
przepisów (np. o miejscu świadczenia usług, momencie powstania obowiązku podatko-
wego itp.) czy wprowadzenie nowego kodeksu celnego (unijnego, a nie krajowego) mia-
ło to, że zmieniała się sama filozofia VAT.

W czasach, gdy polski świat podatkowy emocjonowały sprawy Optimusa czy 
też JTT, trudno było uwierzyć, że pozycja podatnika może być silniejsza, że może on po-
woływać się na prawo nieuwzględnione przez polskiego ustawodawcę oraz że na straży 
jego uprawnień mogą stać takie instytucje jak Komisja Europejska czy Europejski Trybu-
nał Sprawiedliwości. Orzecznictwo Trybunału było w tym okresie dużo korzystniejsze 
dla podatników niż to, co proponował polski aparat podatkowy. Mimo że wielu dorad-
ców z wiarą podchodziło do przemian, licząc, że unijny „duch VAT-owski” się przyjmie, 
to dla osób ukształtowanych w polskim systemie podatku od towarów i usług, bardzo 
sformalizowanym, konserwatywnym, rozwiązującym wiele spraw na niekorzyść podat-
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ników, odwołanie się do orzecznictwa podatkowego promującego zasadę neutralności 
VAT, zakładającego w sposób fundamentalny, że podatnikowi nie można odmawiać pra-
wa do odliczenia, jeśli nie ma ku temu ważnego powodu, opartego na prawie kształto-
wanym na podstawie orzeczeń Trybunału (zachodzi tu podobieństwo do prawa prece-
densu), było rewolucją. Nie chodzi o rewolucję tylko w brzmieniu przepisów, ale także 
mentalną – w ich interpretowaniu.

Podstawą umacniania się przekonania, że ta droga myślenia jest właściwa, były 
orzeczenia sądów administracyjnych wydawane jeszcze przed akcesją Polski do Unii 
Europejskiej. W wyroku z dnia 12 lutego 2001 r., V SA 305/00, LEX nr 51327, NSA stwier-
dzał przecież: „Wadliwy jest pogląd organów administracji oparty na założeniu, iż sko-
ro Polska nie jest jeszcze formalnie członkiem Unii Europejskiej, to prawo europejskie 
i praktyka jego stosowania (acquis communautaire) jest w Polsce prawnie nie relewantne. 
Przeciwnie, jeśli w zakresie interpretacji na tle jakiejś dziedziny prawa, objętej prawem 
wspólnotowym pojawi się w praktyce polskiej rozbieżność z interpretacją stosowaną 
w ramach wspólnot europejskich, to w braku wyraźnie odmiennej wskazówki interpre-
tacyjnej rozbieżność ta powinna skutkować przyjęciem interpretacji właściwej w ramach 
prawa wspólnotowego”. Ta myśl, wyrażona na gruncie prawa celnego, była powtarzana 
także w sprawach dotyczących VAT, jak choćby w wyroku składu siedmiu sędziów NSA 
z dnia 24 listopada 2003 r., FSA 3/03, ONSA 2004, nr 2, poz. 44.

Interesujące może być to, że swoiste zachłyśnięcie się prawem unijnym prowadziło 
do rozstrzygnięć polegających na bezpośrednim stosowaniu prawa Unii Europejskiej (na-
wet wbrew jasnym regulacjom prawa krajowego) do spraw dotyczących okresu, w któ-
rym Polskę z Europą wiązał jedynie Układ Stowarzyszeniowy. Zapędy te studziły za-
równo NSA1, jak i TS, np. w postanowieniu dotyczącym Ceramiki Paradyż z dnia 6 marca 
2007 r., C-168/06, EU:C:2007:139 (na marginesie, trzeba dodać, że do dziś nie jest jasne, czy 
Trybunał właściwie zrozumiał skierowane do niego pytanie, które dotyczyło co prawda 
sankcji nałożonej na podatnika za błędne rozliczenie podatku sprzed akcesji, ale już pod 
rządami ustawy implementującej postanowienia szóstej dyrektywy).

Drugim elementem przygotowania do nowej rzeczywistości, równie istotnym jak 
przyswojenie sobie prowspólnotowej filozofii prawa dotyczącego podatków, było przygo-
towanie organizacyjne i proceduralne – zarówno przez państwo, jak i przez podatników. 
Wymagało tego wejście w życie w jednym momencie całego zestawu przepisów, które 
wprowadzały m.in. instytucje nieznane dotychczas polskiemu prawu, np. takie jak trans-
akcje wewnątrzwspólnotowe, które nie przystawały do rozliczeń opartych na sprzedaży 
krajowej, eksporcie i imporcie. Obok znanych już reżimów podatkowych dla transakcji 
krajowych i zagranicznych pojawiły się nowe, takie jak wewnątrzwspólnotowa dostawa 
i nabycie towarów, a także wewnętrzne, unijne numery identyfikacyjne. Towarzyszyło 
temu wejście nowych przepisów celnych (unijny kodeks celny), pojawienie się zupełnie 
nowych instytucji, np. Intrastat czy informacja podsumowująca, a także zupełnie no-
wych obowiązków sprawozdawczych. Do tego pojawiły się konstrukcje, które wcześ-
niej w Polsce nie były znane, np. 5–10-letnia korekta podatku naliczonego przy zmianie 
przeznaczenia środków trwałych, i to wszystko niemal z dnia na dzień.

1  Przykładowo wyroki NSA z dnia 15 października 2004 r., FSK 621/04, LEX nr 164059, czy z dnia 22 grudnia 
2004 r., FSK 779/04, LEX nr 799305.



23

Dziesięć lat uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy doradcy podatkowego

Naturalnie pojawiały się w związku z tym pytania, czy systemy informatyczne po-
datników są na to przygotowane, czy system informatyczny wygeneruje informację pod-
sumowującą, czy procedury będą gotowe do wygenerowania Intrastat, jakiego rodzaju 
rozbieżności i błędy mogą się pojawić, jakie będą ich skutki itp.

To wszystko wymagało czegoś absolutnie bezprecedensowego – przygotowania 
o charakterze organizacyjno-proceduralnym w takiej skali nie miały miejsca ani wcześ-
niej, ani później. Trzeba było w jednym momencie przestawić wszystkie systemy infor-
matyczne, procesy i procedury funkcjonujące w firmach – po to, żeby dostosować się do 
zmiany, jakiej w XXI w. nie było i raczej już nie będzie. Był to też niezwykły moment dla 
doradców podatkowych, którzy mogli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, pro-
ponując podatnikom adekwatne do ich potrzeb rozwiązania organizacyjne i prawne. Był 
to czas, kiedy do zadań doradcy podatkowego należało nie tylko określenie skutków po-
datkowych, lecz także zaprojektowanie procedur pomagających je uchwycić czy wręcz 
przemodelowanie działalności klientów w taki sposób, aby odpowiadała ona wymogom 
rynku kształtowanego przez podatkowe regulacje unijne. Przygotowanie do wejścia do 
UE było rodzajem doradztwa biznesowego w obszarze podatków, bo wówczas nie o samą 
interpretację przepisów podatkowych chodziło.

W cieniu zmian w VAT dokonano nowelizacji podatku od czynności cywilno-
prawnych w zakresie, w jakim pobierany jest on od umowy spółki i zmiany takiej umo-
wy. Co ciekawe, skala kontrowersji wokół tej implementacji w zestawieniu ze stosunkowo 
niewielkim znaczeniem tego podatku pokazuje, jak słabo ustawodawca poradził sobie 
z tym zadaniem. Dopiero w dalszej kolejności zajęto się nowelizacją podatków docho-
dowych (od stycznia 2005 r., a częściowo od lipca 2005 r.). Tutaj ciekawostką była swoista 
pułapka zastawiona na mniej doświadczonych doradców podatkowych, polegająca na 
równoczesnym wprowadzeniu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
zwolnień w art. 22 ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. i ich modyfikacji w ustawie zmie-
niającej przedmiotową ustawę (bez wprowadzania zmian do tekstu podstawowego aktu 
prawnego). Każdy, kto po 1 lipca 2005 r. analizował ustawę o podatku dochodowym od 
osób prawnych, mógł być przekonany, że wypłata odsetek czy wnoszenie opłat licencyj-
nych do spółki dominującej przez spółkę zależną korzysta ze zwolnienia z podatku do-
chodowego na podstawie wspomnianego art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. Problem polegał na tym, 
że owo zwolnienie było modyfikowane przez art. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533), który – wbrew brzmieniu ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych – przewidywał opodatkowanie „zwolnionych” dochodów 
w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2013 r. Ów przepis przejściowy umieszczony 
był dodatkowo w innej ustawie niż ta, która po raz pierwszy wprowadzała zwolnienie 
wyrażone w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p.2 Doszło do tego, że niektóre zbiory prawa zawierały 
specjalne ostrzeżenie o odroczeniu obowiązywania przepisu ustawy do 1 lipca 2013 r. Re-
gulacje w tym zakresie trudno określać jako zgodne ze standardami poprawnej legislacji.

Interesujące może być to, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły nie tylko inten-
sywne procesy tworzenia nowego prawa, lecz także „poprawianie” tego nowego prze-

2  To wprowadzone zostało ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93, poz. 894).




	Tekst1: ISBN PDF-a: 978-83-8092-035-4


