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PRZEDMOWA

W dobie globalizacji, mobilności kapitału bądź pracowników, czy też rosnącej roli
przedsiębiorstw powiązanych coraz ważniejsza staje się znajomość zasad opodatkowania
w stosunkach międzynarodowych. Kompleksowe, często zawiłe regulacje prawnopo-
datkowe wynikające z nakładania się porządków krajowych i zagranicznych, umów
międzynarodowych, a także prawa unijnego stanowią spore wyzwanie dla przedsię-
biorców działających transgranicznie. Z drugiej strony, możliwe jest wykorzystywanie
różnic w poziomie obciążeń podatkowych, luk podatkowych, czy też czerpanie korzyści
z niejednolitego brzmienia postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Wtedy wygranymi w globalnym współzawodnictwie okazują się przedsiębiorstwa mię-
dzynarodowe, które minimalizując obciążenia podatkowe, uzyskują przewagę konku-
rencyjną. Jednocześnie państwa podejmują różnego rodzaju wysiłki mające na celu usz-
czelnienie systemów podatkowych, by w tym miejscu wspomnieć tylko o programie
działań BEPS (Base Erosion Profit Shifting).

Niniejsza publikacja z jednej strony systematyzuje zasady opodatkowania wybranych
kategorii dochodów na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wska-
zując aktualne tendencje w międzynarodowym prawie podatkowym, z drugiej strony
poszukuje odpowiedzi na niektóre dylematy z praktyki opodatkowania. Autorami po-
szczególnych rozdziałów są głównie wykładowcy oraz absolwenci Podyplomowych Stu-
diów Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowanych przez Instytut Finan-
sów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Treść książki została podzielona na pięć rozdziałów tematycznych:
– rozdział I: Elementy międzynarodowego prawa podatkowego i kierunki zmian,
– rozdział II: Opodatkowanie zakładu zagranicznego,
– rozdział III: Opodatkowanie nietransparentnej spółki zależnej,
– rozdział IV: Opodatkowanie odsetek oraz należności licencyjnych,
– rozdział V: Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej oraz wybranych dochodów

kapitałowych osób fizycznych.
W rozdziale I scharakteryzowano podstawowe determinanty obciążenia podatkowe-

go w stosunkach międzynarodowych. W pkt 1 (M. Jamroży, Podstawowe determinanty
obciążenia podatkowego w stosunkach międzynarodowych) przedstawiono kluczowe aspekty
międzynarodowego prawa podatkowego, tj. podleganie (nieograniczonemu albo ogra-
niczonemu) obowiązkowi podatkowemu, stosowanie metod unikania podwójnego opo-
datkowania, zarówno na mocy wewnętrznego (polskiego) prawa podatkowego, jak rów-
nież umów o unikaniu podwójnego opodatkowania opartych na Konwencji Modelowej
OECD. W pkt 2 (M. Witak, Kierunki zmian w zawieranych przez Polskę umowach o unikaniu
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podwójnego opodatkowania) analizie poddano istotne zmiany w zakresie polskiej polityki
unikania podwójnego opodatkowania, na przykładzie umów bilateralnych m.in. ze Sło-
wacją, Cyprem, Luksemburgiem, Singapurem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Z kolei w pkt 3 (E. Tkaczuk, Wymiana informacji podatkowych jako instrument w walce prze-
ciwko szkodliwej konkurencji podatkowej) rozważania koncentrują się wokół instrumentów
wymiany informacji, w tym treści modelowej umowy w sprawie wymiany informacji
podatkowej (TIEA), która uzupełniła zapisy art. 26 Konwencji Modelowej OECD. Od-
wołano się do pakietu wytycznych w zakresie przeciwdziałania nieuczciwemu unikaniu
opodatkowania i przenoszeniu zysków do krajów stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową (tzw. program BEPS, powstały z inicjatywy grupy G-20/OECD). Oddziały-
wanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na stosowanie prawa podatkowego
w zakresie podatków bezpośrednich jest przedmiotem pkt 4 (A. Werner, Orzecznictwo
Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących podatków bezpośrednich).

Rozdział II poświęcono opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej („zy-
ski przedsiębiorstw”) prowadzonej bezpośrednio na terytorium innego państwa. W pkt 1
(M. Jamroży, Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie zysków przedsiębiorstw) omó-
wiono istotę pojęcia zagranicznego zakładu oraz formy jego powstania. Szczegółowa
analiza podatkowa działalności w branży cyfrowej stanowi przedmiot pkt 2 (J. Warnieło,
Międzynarodowe aspekty opodatkowania gospodarki cyfrowej). Aktualne zasady międzynaro-
dowego opodatkowania gospodarki cyfrowej nie są przystosowane do dynamicznie roz-
wijającego się środowiska nowoczesnych technologii. Odpowiednie ukształtowanie re-
guł międzynarodowego opodatkowania dochodów z działalności opartej na technolo-
giach cyfrowych stanowi jedno z ważniejszych wyzwań przed współczesnym systemem
podatkowym. W pkt 3 (A. Halat, Metody ustalania dochodu zakładu) oraz pkt 4 (B. Gryn,
Podział kosztów jednostki macierzystej prowadzącej działalność w branży finansowej) dokonano
analizy zasad alokacji przychodów i kosztów pomiędzy przedsiębiorstwem (jednostką
macierzystą) i jego zagranicznym zakładem. Dominujące podejście w zakresie ustalania
wyniku zakładu, w tym w odniesieniu do transakcji wewnętrznych, opiera się na wycenie
rynkowej. Rozwiązania przyjęte w Konwencji Modelowej OECD w wersji z 2010 r. zmie-
rzają do ujednolicenia zasad z tymi stosowanymi przy ocenie cen transferowych w trans-
akcjach pomiędzy samodzielnymi pod względem prawnym podmiotami powiązanymi.

Rozważania w rozdziale III koncentrują się wokół opodatkowania dochodów spółki
zagranicznej będącej odrębnym podmiotem podatku dochodowego oraz jej udziałow-
ców. Wychodząc od podstawowych zasad opodatkowania dochodów spółki zależnej
oraz dywidend przedstawionych w pkt 1 (M. Jamroży, Rozgraniczenie jurysdykcji podatko-
wej w przypadku dochodów spółki zależnej), poddano następnie szczegółowej analizie, istotną
zwłaszcza z perspektywy obciążeń udziałowca, instytucję beneficial owner oraz sposoby
jego ustalenia (pkt 2: B. Rodak, Ustalenie beneficial ownera w praktyce). W pkc 3 zwrócono
uwagę na szczególny aspekt opodatkowania dochodów spółki zależnej w państwie re-
zydencji udziałowca, wynikający z tzw. regulacji CFC (A. Trzópek, Opodatkowanie zagra-
nicznych spółek kontrolowanych). Nie można było pominąć aktualnej w debacie publicznej
problematyki holdingów międzynarodowych (pkt 4: D.J. Gajewski, Planowanie podatkowe
w ramach struktur holdingowych) oraz interesującej normatywnie – spółki europejskiej
(pkt 5: A. Dziemaszkiewicz-Kwiecińska, Europejska spółka akcyjna – teoretyczne korzyści
i praktyczne problemy). Pozostając w obszarze związanym z opodatkowaniem spółki za-
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leżnej, dokonano analizy skutków podatkowych wynikających z przykładowej reorga-
nizacji transgranicznej na przykładzie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę oso-
bową (pkt 6: G. Stachyra, M. Jamroży, Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę niebędącą
podatnikiem). Ogólne spojrzenie na wybrane zagadnienia z obszaru cen transferowych
zawarto w pkt 7 (E. Kołodziejska, Architektura transfer pricingu w dobie optymalizacji podat-
kowej).

Rozdział IV traktuje o zasadach opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych
w stosunkach międzynarodowych. Podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania
odsetek na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią przedmiot
rozważań w pkt 1 (M. Jamroży, Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie odsetek).
Problematyka opodatkowania odsetek od oszczędności osób fizycznych została przed-
stawiona w pkt 2 (M. Pogoński, Opodatkowanie osób fizycznych z tytułu odsetek). Regulacje
w tym zakresie dotyczą przede wszystkim obywateli UE lokujących środki pieniężne
w innym państwie UE niebędącym jednocześnie państwem ich rezydencji. Z kolei w gru-
pach kapitałowych ważnym narzędziem zarządzania płynnością finansową są struktury
cash poolingowe i związane z nimi kontrowersje wokół m.in. opodatkowania odsetek
(pkt 3: J. Dąbrowska, Struktury cash pooligu – implikacje podatkowe dla podmiotu polskiego na
przykładzie międzynarodowej grupy kapitałowej). Następnie przedstawiono zasady opodat-
kowania należności licencyjnych na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatko-
wania, zwracając także uwagę na wybrane problemy praktyczne związane z opodatko-
waniem praw autorskich, urządzeń przemysłowych czy know-how (pkt 4: M. Jamroży,
Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie należności licencyjnych). Przedmiotem pkt 5
(Ł. Andruszkiewicz, Zasady opodatkowania umów leasingu transgranicznego) jest opodatko-
wanie leasingu transgranicznego. Zróżnicowane może być podejście państw do trakto-
wania pod względem podatkowym płatności wynikających z różnych rodzajów umów
leasingu.

W ostatnim V rozdziale poruszono zagadnienia związane w szczególności z opodat-
kowaniem dochodów z pracy najemnej, a w części – dochodów kapitałowych osób fi-
zycznych. Punkt 1 (M. Jamroży, Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej w zakresie dochodów
z pracy najemnej) zawiera analizę podstawowych zasad opodatkowania dochodów z pracy
najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Odrębny rozdział
poświęcono opodatkowaniu dochodów pracowników wysłanych do wykonywania za-
dań za granicą (pkt 2: M. Cieślak, Opodatkowanie dochodów pracowników oddelegowanych).
Wzrastająca mobilność pracowników oraz towarzysząca temu pokusa do niewłaściwego
wykorzystywania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wywiera też wpływ
na interpretację postanowień umów, czego wyrazem jest koncepcja ekonomicznego pra-
codawcy, stanowiąca zasadniczą tematykę pkt 3 (M. Pożaroszczyk-Komór, Koncepcja pra-
codawcy ekonomicznego). Szczególne problemy, ale i „szanse” podatkowe wiążą się z opo-
datkowaniem marynarzy (pkt 4: R. Felcenloben, Opodatkowanie dochodów marynarzy). Na-
stępny rozdział dotyczy opodatkowania emerytur i rent zagranicznych (pkt 5: M. Po-
goński, Opodatkowanie emerytur i rent zagranicznych). Wreszcie w pkt 6 przedstawiono
konsekwencje podatkowe wybranych inwestycji finansowych osób fizycznych (J. Sekita,
Opodatkowanie dochodów z zagranicznych funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, pra-
cowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych).
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Książka powinna zainteresować przede wszystkim przedsiębiorców działających
transgranicznie bądź korzystających z usług personelu zagranicznego, powinna być ona
przydatna dla podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego, administracji
podatkowej, a także dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Dziękuję pani Katarzynie Stefańczyk za wsparcie w pracach redakcyjnych.
 

Redaktor
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Rozdział I

ELEMENTY MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO
I KIERUNKI ZMIAN

1. Podstawowe determinanty obciążenia podatkowego w stosunkach
międzynarodowych (Marcin Jamroży)

1.1. Uwagi wstępne

Na międzynarodowe prawo podatkowe składa się ogół norm prawnych, których
przedmiotem są międzynarodowe podatkowe stany faktyczne. Prawo to obejmuje
w szczególności normy rozgraniczające zawarte w umowach o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz inne normy regulujące międzynarodowe podatkowe stany faktycz-
ne, takie jak np. regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, czy też ko-
rekty zysku pomiędzy podmiotami powiązanymi1.

Zasadniczym celem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatko-
wania jest wyznaczenie zakresu jurysdykcji podatkowej państw – stron danej umowy
bilateralnej poprzez rozgraniczenie roszczeń podatkowych obu umawiających się
państw. Postanowienia tych umów nie powodują powstania obowiązków podatkowych,
które są określane wyłącznie przepisami ustaw podatkowych. Innymi słowy, postano-
wienia umów przyznają państwu – stronie umowy prawo do opodatkowania danego
rodzaju dochodu (majątku), jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nakłada podatek na taki
rodzaj dochodu (majątku)2.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed przepi-
sami wewnętrznego prawa podatkowego. Ratyfikowane umowy międzynarodowe sta-
nowią po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP część krajowego porządku prawnego.
Wzorzec dla zawieranych przez Polskę umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu3 stanowi Konwencja Modelowa Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD). Konwencja Modelowa OECD została opracowana w 1963 r., a zre-

1 Zob. np. H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzynarodowego
prawa podatkowego, Warszawa 2006, s. 13 i n.

2 Zob. z dalszymi odesłaniami do literatury np. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa
2008, s. 565 i n.

3 Listę zawartych ok. 90 umów można znaleźć np. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zob. www.
mofnet. gov. pl.
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widowana w 1977 r. i 1992 r., od tej pory jest sukcesywnie aktualizowana, ostatnio
w 2014 r.4 Konwencja Modelowa z jej Komentarzem nie stanowi źródła prawa powszech-
nie obowiązującego, ma charakter jedynie rekomendacyjny, wywierając wpływ na ne-
gocjowanie, stosowanie i interpretację umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Spraw Podatkowych OECD „istniejące umowy po-
winny być interpretowane, o ile jest to możliwe, w duchu zmienionego Komentarza”5.

Zalecenia organizacji międzynarodowych nie są w Polsce źródłem prawa, jednak
w praktyce wyznaczają kierunek działań administracji skarbowej w polityce podatkowej.

W ostatnim czasie OECD oraz G20 uznały, że („agresywne”) planowanie podatkowe
stanowi poważne zagrożenie dla dochodów podatkowych, niezależności podatkowej
i wiary w integralność systemów podatkowych wszystkich krajów, co może mieć nega-
tywny wpływ na inwestycje i konkurencyjność, a w konsekwencji na wzrost i poziom
zatrudnienia na świecie (program Base Erosion and Profit Shifting6). Istniejące regulacje
dotyczące opodatkowania w kontekście międzynarodowym stworzono na długo przed
tym, zanim doszło do globalizacji oraz do rozwoju gospodarki cyfrowej. Decydenci w za-
kresie podatków międzynarodowych dostrzegają teraz szerszą perspektywę podatko-
wych implikacji dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i zauważają również, że
utrzymanie status quo nie jest możliwe7. Pakiet wytycznych BEPS odnosi się do takich
strategii podatkowych realizowanych w stosunkach międzynarodowych, które wyko-
rzystują luki i rozbieżności w przepisach podatkowych w celu sztucznego przenoszenia
zysków do państw o niskich stopach podatkowych. BEPS ma zasadnicze znaczenie
w szczególności dla krajów rozwijających się z powodu ich relatywnie wysokiej zależ-
ności od wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, szczególnie pozyski-
wanego od przedsiębiorstw wielonarodowych8. W celu wyposażenia rządów krajowych
w odpowiednie narzędzia do zapobiegania nieuczciwym praktykom stosowanym przez
niektórych podatników wydzielono 15 działań9, dotyczących takich obszarów, jak: gos-
podarka elektroniczna, instrumenty hybrydowe, zagraniczne spółki kontrolowane, po-
trącalność odsetek, szkodliwe praktyki podatkowe, nadużywanie ochrony traktatowej,
unikanie powstania zakładu zagranicznego, tworzenie wartości, dokumentowanie cen
transferowych, metody pozyskiwania, gromadzenia i analizy danych, rozwiązywanie
sporów, instrumenty wielostronne.

4 Zob. OECD Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed Version, 2014;
dalej:  KM-OECD.  Na  temat  znaczenia  KM-OECD  oraz  Komentarza  zob.  też  Prawo  podatkowe  przedsiębiorców,
red. H. Litwińczuk, Warszawa 2013, s. 333 i n.

5 Zob. Komentarz OECD, wstęp, nb 33–36. Zob. także w niniejszej publikacji rozdział I pkt 3: E. Tkaczuk, Wymiana
informacji podatkowych jako instrument w walce przeciwko szkodliwej konkurencji podatkowej.

6 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – Erozja podstawy opodatkowania oraz przenoszenie dochodów; dalej jako:
BEPS.

7 OECD (2014), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, OECD/G20 Base Erosion and
Profit Shifting Project, OECD Publishing, http:// dx. doi. org/ 10. 1787/ 9789264219250- en, dostęp 1.03.2016.

8 Zob. OECD, Report to G20 development working group on the impact of BEPS in low income countries, http:// www. oecd.
org/ tax/ part- 1- of- report- to- g20- dwg- on- the- impact- of- beps- in- low- income- countries. pdf

oraz http:// www. oecd. org/ g20/ topics/ taxation/ part- 2- of- report- to- g20- dwg- on- the- impact- of- beps- in- low- income-
countries. pdf, dostęp 1.03.2016.

9 OECD (2014), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties...
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Raporty BEPS zostały finalnie opublikowane 5 października 2015 r.10 Wraz z nimi
OECD wydała uzasadnienie (Explanatory Statement 201511) zawierające podsumowanie
prac wraz z osiągnięciami, wśród których za najważniejszy został uznany sam fakt usta-
lenia konsensusu w zakresie minimalnych standardów, które mają być przestrzegane
i monitorowane. Państwa biorące udział w światowej debacie na temat BEPS przedłużyły
współpracę do 2020 r., aby kontrolować efektywność zaproponowanych działań i doko-
nywać korekt wytycznych.

Polska administracja skarbowa stara się już wdrażać działania wskazane przez OECD.
Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1478) od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono regulacje
dotyczące opodatkowania CFC12. Obserwuje się zwiększoną aktywność dotyczącą zmia-
ny treści zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania13. Ministerstwo Fi-
nansów opublikowało wyjaśnienia w sprawie restrukturyzacji działalności14 (marzec
2014 r.), a zapowiedziano rozpoczęcie prac nad raportem dotyczącym wyceny dóbr nie-
materialnych. Zasadniczo od 1 stycznia 2017 r. będą stosowane nowe przepisy dotyczące
cen transferowych i tworzenia dokumentacji podatkowej.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oznaczało przyjęcie jej dorobku prawnego
(acquis communautaire) także w zakresie podatków, co wpłynęło znacząco na ramy obo-
wiązującego prawa podatkowego w Polsce, sposób jego interpretacji i na zakres upraw-
nień podatników. Dziedzina prawa podatkowego nie należy do kompetencji wyłącznej
Unii Europejskiej15, co wynika z zastrzeżenia suwerenności poszczególnych państw
członkowskich. W zakresie podatków pośrednich Unia posiada wyraźną kompetencję
w zakresie „harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, ak-
cyzy i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna
do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego” (art. 113 TFUE).
W TFUE brak jest natomiast zobowiązania państw członkowskich do harmonizacji w za-
kresie podatków bezpośrednich. Jedyną podstawą prawną w tym zakresie jest art. 115
TFUE, przyznający Radzie kompetencję uchwalania dyrektyw w celu zbliżenia przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które ma-
ją bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego – sta-
nowiąc jednomyślnie, zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą i po konsultacji
z Parlamentem Europejskim i Komitetem Społeczno-Ekonomicznym16.

10 Zob. http:// www. oecd. org/ tax/ beps- 2015- final- reports. htm, dostęp 2.11.2015.
11 OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD, www. oecd. org/
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