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1. Imię i Nazwisko Alicja Brodzka  

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe  

2009 doktor nauk ekonomicznych 

Miejsce i data nadania: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Eko-

nomicznych, tytuł nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych z dnia 

01.10.2009. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ regulacji Unii Europejskiej w zakresie wymiany 

informacji podatkowych i zapobiegania unikaniu opodatkowania na zachowania inwe-

stycyjne osób fizycznych”. 

Promotor: prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Głuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 

dr hab. Marek Łyszczak, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

2000 magister ekonomii 

Miejsce i data nadania: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 

(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), 20.06.2000. 

Kierunek: Zarządzanie i Marketing. 

Specjalności: (1) Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, (2) Marketing. 

Nagroda rektora: 10 lokata wśród absolwentów wydziału Gospodarki Narodowej. 

2008 Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego zorganizowanego przez Stacjonarne 

Studia Doktoranckie przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicz-

nego we Wrocławiu, 16.06.2008  

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

01.10.2010 – obecnie  Adiunkt w Katedrze Finansów 

Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

01.10.2009 – 30.09.2010 Asystent w Katedrze Finansów 

Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

2006 – 2009   wykładowca, umowa cywilno-prawna 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
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1999 – 2004 praca poza ośrodkami naukowymi, stanowiska analityczne i kie-

rownicze średniego szczebla (AB S.A., Telefonia Dialog, IBS) 

II-V 2000   praktykant  

Bank Inwestycyjny Lehman Brothers International, Londyn 

Departament: Investment Banking 

Grupa: Internet and Telecommunication Group  

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Jednotematyczny cykl publikacji „Dobre rządy podatkowe i międzynarodowa wymiana infor-

macji podatkowych w kontekście globalnej walki ze szkodliwą konkurencją podatkową”, sta-

nowiący osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 

1789) i będący wkładem dr Alicji Brodzkiej w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie fi-

nanse, obejmuje zestaw jedenastu najważniejszych publikacji, polskich i zagranicznych. Dzie-

więć zgłoszonych pozycji zostało opublikowanych w języku angielskim. Wszystkie prace w 

jednotematycznym cyklu przed ich opublikowaniem zostały zrecenzowane. Wymienione pu-

blikacje zostały wydane w formie monograficznej (jedna pozycja) oraz prac lub zeszytów nau-

kowych i czasopism naukowych. Z jedenastu publikacji dziesięć stanowi opracowania własne, 

jedno jest pracą wspólną z jednym autorem zagranicznym. Przedstawione do oceny opracowa-

nia dotyczą dwóch głównych nurtów badawczych:  

(1) Implikacje wdrożenia dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania – badania realizowane 

w latach 2010-2014, 

(2) Perspektywy rozwoju globalnego systemu wymiany informacji podatkowych – badania re-

alizowane w latach 2012-2019. 
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4.2. Lista publikacji wchodzących w skład jednotematycznego cyklu 

[1] Monografia: A. Brodzka (2014), Towards the era of good tax governance, LAP Lambert 

Academic Publishing, (ISBN-10:3659522767, ISBN-13: 978-3659522765). 

[2] A. Brodzka, S. Garufi (2012), The era of exchange of information and fiscal transparency: 

the use of soft law instruments and the enhancement of good governance in tax matters, 

European Taxation, Vol. 52, No. 8, IBFD, str. 394-408.  

[3] A. Brodzka (2012), Developing countries – challenges in taxation area, w: Innovation Vi-

sion 2020: Sustainable Growth, Entrepreneurship, And Economic Development, Proceed-

ings of 19th IBIMA Conference, Red. Soliman Khalid, International Business Information 

Management Association Conference (IBIMA), str. 725-732. 

[4] A. Brodzka (2013), FATCA from the European Union Perspective, Journal of Governance 

and Regulation, Vol. 2. Issue 3, str. 7-13.  

[5] A. Brodzka (2013a), The road to FATCA in European Union, European Taxation 2013 

(Volume 53), No 10, IBFD, str. 517-520. 

[6] A. Brodzka, (2014a) The deadweight cost of implementation of the Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA), Nauki o Finansach Financial Sciences 4(21) 2014, Red. E. Bo-

gacka-Kisiel, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, str. 11-22. 

[7] A. Brodzka (2016), Automatic exchange of tax information in the European Union – the 

standard for the future, European Taxation, Vol 56) No 1, IBFD, str. 26-33. 

[8] A. Brodzka (2016a), Europejska czarna lista jako element wspólnej polityki UE w stosunku 

do rajów podatkowych, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe UE w Katowicach 

294/2016, str. 7-17. 

[9] A. Brodzka (2017), Better governance through more transparency - the case of cross-bor-

der tax rulings, Journal of Governance and Regulation, Vol. 6, Issue 1, str. 7-11  

[10] A. Brodzka (2018), Automatyczna wymiana informacji o indywidualnych porozumie-

niach podatkowych – analiza polskich rozwiązań, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe 

UE w Katowicach 358/18, str. 34-42. 

[11] A. Brodzka (2017a), Increasing the transparency in European Union: developments of 

Country-by-Country Reporting, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 93 (149), Sto-

warzyszenie Księgowych w Polsce, str. 9-22. 
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4.3. Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z omó-

wieniem ich ewentualnego wykorzystania 

4.3.1 Uzasadnienie wyboru problematyki i umiejscowienie jednotematycznego cyklu pu-

blikacji w teorii nauk o finansach 

Przesłanki podjęcia badań 

Badania prowadzone w czasie prac nad doktoratem i w latach późniejszych wykazały, iż stoso-

wanie środków zapobiegawczych (w tym wprowadzanie sankcji) w stosunku do terytoriów sto-

sujących szkodliwą konkurencję podatkową przyczyniło się do lepszej ochrony baz podatko-

wych pozostałych terytoriów. Jednocześnie wyniki prac badawczych prowadzonych podczas 

pobytu post-doktoranckiego na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomicznym (marzec-sierpień 

2011), ujawniły lukę badawczą, jaką był brak analiz zagadnień związanych z międzynarodową 

konkurencją podatkową w kontekście wdrożenia działań nakierowanych nie tylko na motywa-

cję negatywną, ale w swej istocie zakładających wzmocnienia pozytywne. W konsekwencji 

podjęte przez habilitantkę prace analityczne zmierzały do odpowiedzi na pytanie, czy w anali-

zowanym kontekście zestaw ogólnie zaakceptowanych standardów, zmierzających do wdroże-

nia dobrych praktyk podatkowych na szerszej grupie terytoriów, mógłby przyczynić się do po-

prawy efektywności polityk podatkowych, a także wzmocnić międzynarodową współpracę w 

tym obszarze. Dogłębne zbadanie sformułowanego powyżej problemu poznawczego przyczy-

niłoby się do poszerzenia wiedzy o rzeczywistości (aspekt poznawczy), a także pozwoliłoby na 

sformułowanie rekomendacji co do przyszłych działań w zakresie kształtowania nowoczesnych 

polityk podatkowych (aspekt decyzyjny). 

Badania nad zagadnieniami szkodliwej konkurencji podatkowej, międzynarodowych stan-

dardów dobrego zarządzania i międzynarodowej wymiany informacji podatkowych wpisują się 

w nurt zagadnień związanych z tematyką dobrego rządzenia – good governance.  

Good governance w sektorze publicznym 

Nowe podejście do jakości rządzenia zostało upowszechnione w naukach społecznych 

przez instytucjonalizmów, zwłaszcza w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej. W ww. eko-

nomii zasadniczą wagę przywiązuje się do instytucji, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, 

których jakość i wzajemne relacje mogą wpływać na redukcję kosztów transakcyjnych i przy-

czyniać się do poprawy efektywności działania. Odniesienie nowej ekonomii instytucjonalnej 

do sektora publicznego pozwala wysnuć wniosek, iż jego efektywność stanowi pochodną szans, 

zasad oraz procesów funkcjonujących tam instytucji [Wawrzyniec, 2015]. Co istotne, sprawne 
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funkcjonowanie sektora publicznego może odgrywać ważną rolę w budowaniu dobrobytu spo-

łecznego. W konsekwencji, zmiany w procesach rządzenia publicznego mogą stanowić przed-

miot analiz z punktu widzenia nurtu neoliberalnego, przy wykorzystaniu: teorii wyboru pu-

blicznego [Zalewski, 2005, Wilkin, 2005], teorii agencji [Urbanek, 2005, Hughes, 1998], teorii 

kosztów transakcyjnych [Williamson, 2005, Hardt, 2009] oraz teorii interesariuszy [Freeman, 

1984, Bryson, 2004]. Wspomniani autorzy zwracają uwagę na szerokie możliwości wykorzy-

stywania tych teorii w good public governance.  

Good governance, tłumaczone jako „dobre rządy”/,,dobre rządzenie”, odnosi się do działań 

mających na celu osiągnięcie zrównoważonego zarządzania finansami oraz wydajności admi-

nistracji na poziomie krajowym. Dobre rządy zdefiniuje się jako proces wyboru, monitoringu i 

wymiany rządów, zdolność administracyjną do formułowania i implementowania polityk pu-

blicznych i zapewniania dobrej jakości usług publicznych, a także udział obywateli w pracach 

instytucji administracyjnych, które zarządzają politykami społecznymi i gospodarczymi [Kau-

fmann, Kraay, Mastruzzi, 2010]. A. Samborski również wskazuje, iż działania w zakresie do-

brego zarządzania dotyczą koordynacji w sferach prywatnej, publicznej i prywatno-publicznej 

[Samborski, 2013].  

T. Borys podkreśla, że good governance staje się kluczową kategorią nowej jakości rządów, 

która ma umożliwiać analizowanie i ocenianie procesów związanych z realizacją zadań pu-

blicznych na każdym poziomie – międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym [Bo-

rys, 2017]. Niemniej jednak idea dobrych rządów wydaje się szczególnie istotna w świetle pro-

cesów globalizacji i europeizacji. Jednym w przejawów good public governance są działania 

podejmowane w kierunku poprawy efektywności sfery finansów publicznych.  

M. Cieślukowski zwraca uwagę na ów istotny aspekt w kontekście nauki o zrównoważo-

nych finansach publicznych. Wskazuje, iż postęp technologiczny i znaczne przyspieszenie pro-

cesów globalizacyjnych spowodowały, że obecnie państwa muszą wspólnie zmierzyć się z fi-

nansowymi i pozafinansowymi problemami ponadnarodowymi. Z perspektywy finansów pu-

blicznych mamy więc do czynienia z potrzebą wytworzenia dóbr ponadnarodowych (mega-

dóbr). Takie dobra mogą powstać jedynie w wyniku zorganizowanego działania państw w for-

mie ponadnarodowej organizacji (np. ONZ, Unii Europejskiej) oraz wyposażenia jej w odpo-

wiednie kompetencje fiskalne. Tym samym ważnym zadaniem stojącym przez współczesnymi 

finansami publicznymi jest dobre rządzenie globalne, umiejętnie powiązane z organami władzy 

publicznej i funduszami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym [Cieślukowski, 2017]. 
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Problem badawczy 1: Implikacje wdrożenia dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania 

Jednym z elementów dobrych rządów publicznych jest prawidłowo ukształtowany i efektywnie 

działający system podatkowy. W studiach nad dobrymi rządami podatkowymi istotne wydaje 

się odniesienie do moralnego aspektu nakładania podatków przez państwo. Według J. S. Milla 

„fakt życia w społeczeństwie zobowiązuje każdą jednostkę do ponoszenia swojej części (ustalo-

nej w oparciu o jedną sprawiedliwą zasadę) ofiar finansowych w celu ochrony społeczeństwa 

przeciw krzywdzie lub molestacji” [Mill, 1992]. Przy uznawalności istnienia państwa oraz in-

stytucji publiczno-prawnych należy zaakceptować konieczność ponoszenia ofiar finansowych 

przez członków wspólnoty państwowej („pro bono communitari regionis” – dla wspólnego do-

bra) [Kosek-Wojnar, 2012].  

System podatkowy obowiązujący w danym państwie, stanowiący zbiór zintegrowanych 

prawnie i ekonomicznie podatków, zasad, sposobów i instytucji ustalania i pobierania danin od 

przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, podmiotów zagranicznych, powinien być konstruo-

wany według uprzednio założonych celów społeczno-gospodarczych. Powinien również 

uwzględniać w swych założeniach uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne 

[Pach, 2017]. Istotne jest także kierowanie się zasadami podatkowymi, określającymi warunki, 

jakim powinien odpowiadać poprawnie zbudowany system podatkowy i poszczególne podatki 

[Głuchowski, 2006]. Zasady sformułowane przez A. Smitha (powszechność, pewność, dogod-

ność i taniość opodatkowania), na przestrzeni wieków stanowiły punkt odniesienia do formu-

łowania zmodyfikowanych propozycji – rozszerzania katalogu, ewentualnie do zmienionej in-

terpretacji wcześniej sformułowanych zasad. M. Kosek-Wojnar zwraca uwagę na ewolucję za-

sad podatkowych: od koncepcji wyłącznego ochraniania podatnika na rzecz poszukiwania 

kompromisu, w wyniku którego respektowane będą zarówno interesy podatnika, jak i państwa. 

[Kosek-Wojnar, 2012]. Postulaty pod adresem podatków są żywo dyskutowane nie tylko w 

świecie naukowym, ale także na arenie międzynarodowej. Przykładem mogą być zasady opo-

datkowania prezentowane przez OECD, które w swoich inicjatywach wskazują na: wydajność 

(efficiency), sprawiedliwość (equity), ściągalność (enforceability), neutralność (neutrality) i 

brak możliwości manipulacji bazy podatkowej przez podatnika [OECD, 2001].  

Zasady podatkowe, związane z postulatem racjonalnego systemu podatkowego, stanowią 

również bazę do rozważań nad dobrymi rządzami w dziedzinie opodatkowania. Zagadnienia z 

obszaru good tax governance obejmują szeroki zakres spraw: od dobrej administracji podatko-

wej, przez zapewnienie pewności i współpracy podatników; od krajowej i międzynarodowej 

polityki podatkowej po zwiększenie przejrzystości i utworzenie system współpracy w zakresie 

wymiany informacji podatkowej. Co istotne, w ostatnich latach na arenie międzynarodowej 
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zauważalny stał się trend wypracowania ponadnarodowych standardów, mających ułatwić 

wprowadzanie sprawiedliwych systemów podatkowych w szerszej grupie terytoriów.  

Biorąc pod uwagę wyżej zaprezentowane przesłanki, autorka postawiła pytanie badawcze: 

Czy powszechne przyjęcie dobrych standardów – w zakresie przejrzystości, wymiany informa-

cji i uczciwej konkurencji – może przyczynić się do zwiększenia efektywności polityk podat-

kowych i wspomóc walkę z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania? W prowadzonych 

pracach badawczych sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

[H1]: Powszechne wdrożenie standardów dobrych rządów podatkowych nie jest kwestią dale-

kiej przyszłości – możliwe jest obecnie, na szerokiej grupie (różnych) terytoriów; 

[H2]: Wdrożenie standardów dobrych rządów podatkowych wzmacnia proces zapewniania 

przewidywalnych dochodów podatkowych w gospodarkach wschodzących; 

[H3]: Wykorzystanie ponadnarodowych środków prawnych jako ram dla implementacji mię-

dzynarodowych standardów (zamiast niezależnych działań krajowych) może zwiększyć sku-

teczność procesu ich wdrożenia; 

[H4]: Instrumenty soft law są skutecznym środkiem w procesie wdrażania standardów dobrych 

rządów podatkowych na szerokiej grupie terytoriów; 

[H5]: Dobre standardy podatkowe przyczyniają się do poprawy efektywności administracji po-

datkowej; 

[H6] Dobre standardy podatkowe przyczyniają się do zacieśnienia współpracy pomiędzy po-

datnikami a władzami podatkowymi.  
 

Problem badawczy 2: Perspektywy rozwoju globalnego systemu wymiany informacji po-

datkowych 

W drugim etapie prac badawczych ciężar analiz przesunięto w kierunku jednego z trzech ob-

szarów, wskazywanych jako elementy niezbędne do osiągnięcia good tax governance: wy-

miany informacji pomiędzy administracjami podatkowymi. Uzasadnieniem były zintensyfiko-

wane prace na szczeblu międzynarodowym, zmierzające do znaczącej poprawy przejrzystości 

obrotu finansowego i bezpieczeństwa na rynkach finansowych. Umiędzynarodowienie gospo-

darek przyniosło konieczność podjęcia działań dostosowawczych, wzmacniających światową 

infrastrukturę finansową. Za kluczowy aspekt przygotowania administracji podatkowych do 

wyzwań XXI wieku uznano wyposażenie ich w niezbędne narzędzia (prawne, administracyjne 

i informatyczne) do weryfikacji prawidłowości działań podatników. Międzynarodowy (i dzia-

łający) system wymiany informacji pozwoliłby na objęcie opodatkowaniem nielegalnych prze-

pływów kapitałowych: transakcji rezydentów, jak i nierezydentów, które nie są zgłaszane lub 
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rejestrowane przez władze krajowe. Idący za tym wzrost wpływów budżetowych miał wpłynąć 

pozytywnie na poprawę efektywności działań administracji publicznej. W tym kontekście 

wzmocniona współpraca między organami podatkowymi – oparta na działającym systemie wy-

miany informacji podatkowych – odgrywa kluczową rolę w procesie dostosowywania krajo-

wych administracji podatkowych do zglobalizowanej gospodarki. 

Kwestię wymiany informacji podatkowych można rozpatrywać z punktu widzenia teorii 

agencji. Teoria agencji wprowadza bowiem pojęcie informacji jako towaru, która ma swój koszt 

i może być nabywana. W warunkach korporacji wskazuje się na możliwość wspierania rozbu-

dowy systemów informacyjnych (takich jak budżetowanie, kontrolowanie operacyjne, wyzna-

czanie wskaźników efektywności czy tworzenie systemu kontroli) w celu kontrolowania opor-

tunizmu agenta. Powyższe elementy znajdują zastosowanie również w przypadku przeniesienia 

teorii agencji na szczebel państwa, w sytuacji relacji na linii podatnik – władze podatkowe. W 

konsekwencji inicjatywy międzynarodowe ewoluowały w kierunku działań mających zwięk-

szyć przejrzystość obrotów finansowych w wymiarze globalnym, za grupę docelową obierając 

jak najszerszą grupę terytoriów (niezależnie od ich położenia geograficznego, poziomu rozwoju 

ekonomicznego, czy sposobu ukształtowania krajowych systemów podatkowych – lub stoso-

wania (bądź nie) zachęt typu fiskalnego w celu przyciągnięcia zagranicznego kapitału). 

Powyższe przesłanki doprowadziły do postawienia pytania badawczego: Czy międzyna-

rodowe działania mogą realnie poprawić globalną przejrzystość finansową i doprowadzić do 

końca tajemnicy bankowej? W prowadzonych studiach sformułowano następujące hipotezy ba-

dawcze: 

[H7]: Ponadnarodowe inicjatywy, oparte na zasadzie dobrowolności, wpływają pozytywnie na 

zwiększenie skuteczności międzynarodowego systemu wymiany informacji podatkowych; 

[H8]: Działania pojedynczego państwa (USA), nakładające na zagraniczne instytucje finan-

sowe obowiązek automatycznego raportowania o środkach zgromadzonych na rachunkach, 

mogą stać się katalizatorem zmian w podejściu do wymiany informacji podatkowych – i w 

konsekwencji spowodować globalny odwrót od bezwzględnej tajemnicy bankowej. 
 

Autorka chciałaby podkreślić, iż dorobek naukowy, przedstawiony w ramach jednotema-

tycznego cyklu publikacji, uzupełnia się wzajemnie, a granice między nurtami badawczymi są 

umowne. Badania zaprezentowane w przedstawionym jednotematycznym cyklu artykułów, 

były prowadzone w latach 2010-2019. Na Rysunku 1 w sposób graficzny ujęto 2 główne nurty 

badawcze, a także pozostałe wątki, podejmowane w trakcie pracy naukowo-badawczej. 
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Rysunek 1. Prezentacja nurtów badawczych w rozłożeniu czasowym 

 

 

 

Metody badawcze 

Rozważania nad tematyką dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania i międzynarodowej 

wymiany informacji podatkowych wpisują się w klasyfikację J. Borowskiego, wyróżniającego 

trzy poziomy decyzyjne w badaniach nad globalizacją i obszarami pokrewnymi [Borowski, 

2015]. W konsekwencji jednotematyczny cykl opracowań analizuje problemy badawcze w ska-

lach: makro- i mezo- mikroekonomicznej. Przy poziomie makroekonomicznym zbadano proces 

implementacji wspólnych standardów podatkowych z perspektywy gospodarki światowej, grup 

krajów o odmiennych charakterystykach (kraje rozwinięte i kraje wschodzące, a także centra 

finansowe offshore) oraz poszczególnych państw. Podejście mezoekonomiczne zostało zasto-

sowane przy analizie skutków zmian wpływających na efektywność sektora finansowego. Na 

poziomie mikroekonomicznym podjęto analizy na temat znaczenia podmiotów indywidualnych 

(podatników) w procesie wdrażania dobrych rządów podatkowych, a także wpływu badanego 

zagadnienia na ich funkcjonowanie. 

W procesie budowy ram teoretycznych, niezbędnych do szczegółowego zbadania przedsta-

wionych powyżej zagadnień,  autorka wykorzystała metodę krytycznej analizy i dedukcji. Ana-

lizując dostępne materiały źródłowe, badania naukowe oraz inicjatywy podejmowane na grun-

cie międzynarodowym dokonała diagnozy stanu istniejącego. Na późniejszym etapie badań 
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zmierzających do analizy jakościowej zjawiska dobrych rządów podatkowych, identyfikacji 

współzależności oraz czynników stymulujących i ograniczających proces wdrażania ponadna-

rodowych standardów, autorka posłużyła się metodą delficką i metodą ekspertów.  Weryfikację 

hipotez badawczych przeprowadziła za pomocą operacji analitycznych obejmujących wniosko-

wanie logiczne, dedukcję, analizę historyczną i analizę opisowo-porównawczą.  

W całym procesie bardzo pomocne okazały się kontakty bezpośrednie oraz wywiady tele-

foniczne z przedstawicielami środowiska naukowego, zajmującego się zagadnieniami między-

narodowych podatków, a także z praktykami ze sfery biznesu, przedstawicielami administracji 

podatkowych krajów unijnych oraz rajów podatkowych i reprezentantami instytucji finanso-

wych. Niezwykle istotna dla jakości prowadzonych prac okazała się możliwość konsultacji ba-

dań cząstkowych z pracownikami Tax Center działającego przy OECD, European University 

Institute we Florencji oraz Global Tax Policy Center Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. 

Dostęp do materiałów źródłowych zapewniły zbiory tradycyjne oraz elektroniczne bazy danych 

bibliotek: Institute for Austrian and International Tax Law w Wiedniu i International Bureau of 

Fiscal Documentation (IBFD) w Amsterdamie. Autorka korzystała również z systemu informa-

cji prawnej Unii Europejskiej „EUR-Lex” oraz z bazy OECD. Okazały się one szczególnie 

przydatne w porównaniach wpływu rozwiązań prawnych obowiązujących w różnych okresach 

na stan i wyniki gospodarek. 
 

4.3.2. Charakterystyka jednotematycznego cyklu publikacji 

Obszar 1: Implikacje wdrożenia dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania 

[1] Monografia: A. Brodzka (2014), Towards the era of good tax governance, LAP Lambert 

Academic Publishing. 

[2] A. Brodzka, S. Garufi (2012), The era of exchange of information and fiscal transparency: 

the use of soft law instruments and the enhancement of good governance in tax matters, 

European Taxation, Vol. 52, No. 8, IBFD, str. 394-408. 

[3] A. Brodzka (2012), Developing countries – challenges in taxation area, w: Innovation Vi-

sion 2020: Sustainable Growth, Entrepreneurship, And Economic Development, Proceed-

ings of 19th IBIMA Conference, Red. Soliman Khalid, International Business Information 

Management Association Conference (IBIMA), str. 725-732. 
 

Badania w obszarze dobrych rządów podatkowych, realizowane w latach 2011-2014, zostały 

podjęte w trakcie pobytu na post-doktoranckim grancie badawczym w Institute for Austrian 

and International Tax Law w Wiedniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, marzec-lipiec 
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2011). Były one naturalną kontynuacją wcześniejszych studiów nad międzynarodową konku-

rencją podatkową i wpływem rajów podatkowych na kształt globalnych przepływów kapitało-

wych. Efektem prowadzonych w Wiedniu badań było podjęcie współpracy z dr S. Garufi (Boc-

coni University, Mediolan). W ramach wspólnego projektu autorzy postanowili zbadać możli-

wość wykorzystania instrumentów „prawa miękkiego” (soft law) w procesie implementowania 

ponadnarodowych standardów podatkowych.  Połączenie dwóch perspektyw, prawniczej i eko-

nomicznej, wzbudziło zainteresowanie instytucji badawczych zajmujących się tematyką mię-

dzynarodowych podatków: wcześniej wspomnianego wiedeńskiego instytutu oraz  Max Planck 

Institute for Tax Law and Public Finance (Monachium, Niemcy). W konsekwencji autorzy 

mieli okazję zaprezentować częściowe wyniki swoich badań na dwóch międzynarodowych wy-

darzeniach naukowych: Jean Monnet Round Table (Wiedeń, 2011) oraz Max Planck European 

Postdoctoral Conference on Tax Law (Monachium, 2011). Otrzymane komentarze przyczyniły 

się do znacznego wzbogacenia projektu badawczego. Przyjęcie szerszej perspektywy i współ-

praca interdyscyplinarna zaskutkowały publikacją artykułu Brodzka, Garufi (2012) w Euro-

pean Taxation i późniejszymi licznymi jego cytowaniami (w 13 monografiach i 16 artykułach). 

Powoływanie się na opisywany artykuł przez osoby ze świata nauki i biznesu z wielu obszarów 

geograficznych dowiodły, iż podjęty temat badawczy jest niezwykle istotnym i – co ważne – 

rozwojowym w świetle zmieniających się relacji międzynarodowych.  

W artykule autorzy postawili hipotezę badawczą [H4], wskazującą, iż tzw. miękkie instru-

menty prawa (soft law) mogą się okazać znaczną pomocą przy wdrażaniu ponadnarodowych 

standardów dobrego zarządzania podatkowego do systemów prawnych pojedynczych teryto-

riów. W celu weryfikacji hipotezy autorzy dokonali przeglądu istniejącej literatury analizującej 

zagadnienia terytoriów oferujących niski poziom opodatkowania i ścisłą tajemnicę bankową. 

Następnie zaprezentowali najważniejsze inicjatywy podejmowane przez organizacje między-

narodowe w celu ograniczenia rosnącego wpływu rajów podatkowych. Analizując najważniej-

sze przesłanki stojące za poszczególnymi działaniami podkreślili stopniowe przesuwanie ak-

centów w kierunku zaangażowania „krajów niewspółpracujących” w działania zmierzające do 

poprawy bezpieczeństwa obrotu finansowego. Przedstawili międzynarodowy standard doty-

czący przejrzystości i wymiany informacji, opisali również proces wzajemnej oceny (Peer 

Review Proccess), realizowany przez Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji 

dla Celów Podatkowych (OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information 

for Tax Purposes). Inicjatywa Peer Review została poddana pogłębionej analizie, była bowiem 

przykładem wykorzystania dobrowolnego programu w kształtowaniu relacji z jurysdykcjami o 
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rozwiniętej poufności bankowej. Okazała się również niezwykle skuteczna, stając się tym sa-

mym przypadkiem potwierdzającym hipotezę [H7], wskazującej, że międzynarodowe inicja-

tywy, oparte na zasadzie dobrowolności, mogą wpłynąć pozytywnie na zwiększenie skutecz-

ności międzynarodowego systemu wymiany informacji podatkowych. 

Autorzy zbadali motywy towarzyszące wdrażaniu mechanizmów soft law, zidentyfikowali 

dobre strony i oraz problematyczne kwestie związane z wykorzystaniem niewiążących instru-

mentów, którym nie towarzyszą sankcje mające na celu zdyscyplinowanie podmiotów. W dal-

szej kolejności artykuł zwrócił się ku koncepcji szerszej niż same standardy dotyczące przej-

rzystości i wymiany informacji. Analiza różnorakich podejść do kwestii uczciwej konkurencji 

podatkowej pozwoliła autorom na identyfikację najważniejszych cech dobrego rządzenia po-

datkowego i identyfikację elementów niezbędnych do zapewnienia standardów w zakresie 

przejrzystości, wymiany informacji podatkowych oraz uczciwej konkurencji podatkowej. 

Badania wykazały, iż rozwiązania inne od instrumentów prawa stanowionego mogą poko-

nać opór przed implementacją do krajowych systemów „odgórnych” zasad, ustalonych na are-

nie międzynarodowej, co poparło postawioną w artykule hipotezę [H4]. Stopniowe wprowa-

dzanie zmian – na zasadzie rekomendacji, „dobrych praktyk” oraz dyskusji na formach mię-

dzynarodowych, skupiających różne grupy interesów wydaje się być dobrym kierunkiem dla 

rozprzestrzeniania standardów good tax governance na szerszym obszarze geograficznym.  

Przeprowadzone w artykule analizy pozwoliły autorom na sformułowanie szeregu reko-

mendacji oraz tez dotyczących przyszłych kierunków zmian w obszarze good tax governance. 

Autorzy postawili tezę, iż obecne i przyszłe międzynarodowe działania, również te zmierzające 

do przyjęcia ponadnarodowych standardów przez jak najszerszą grupę terytoriów, doprowadzą 

do sytuacji, gdy twierdzenie o końcu tajemnicy bankowej okaże się faktem. Podkreślili waż-

ność inicjatywy Peer Review, prowadzonej w ramach Światowego Forum, wskazali na rosnącą 

liczbę porozumień zawieranych przez terytoria wcześniej odmawiające jakiejkolwiek współ-

pracy w zakresie wymiany informacji podatkowych.  

Jednocześnie autorzy poruszyli problematyczne kwestie, zidentyfikowane w trakcie pro-

wadzenia prac badawczych. Poddali w wątpliwość, czy obecnie obowiązujący międzynaro-

dowy standard wymiany informacji podatkowych, zakładający wymianę informacji na żądanie 

państwa wnioskującego, spełnia wymagania nakładane przez dynamicznie zmieniającą się rze-

czywistość. Postawili tezę wskazującą, iż w kolejnych latach niezbędna okaże się rezygnacja z 

powszechnie stosowanej wymiany informacji „on request”, zachodzącej na bazie bilateralnych 



13 
 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także umów o wymianie informacji podatko-

wych (z „terytoriami niewspółpracującymi”). Wskazali przy tym na dwa możliwe kierunki 

przyszłych zmian. 

 Dla zapewnienia skuteczności międzynarodowych działań i rzeczywistej walki z unika-

niem i uchylaniem się od opodatkowania niezbędne okaże się przyjęcie globalnego stan-

dardu opartego na automatycznej wymiany informacji;  

 W celu zwiększenia efektywności wprowadzanych rozwiązań niezwykle ważne będzie 

wypracowanie multilateralnego instrumentu, umożliwiającego wymianę informacji po-

między większą liczbą jurysdykcji, zamiast (lub obok) obowiązującej sieci bilateral-

nych porozumień. 

W ocenie autorów w niedalekiej przyszłości tylko mechanizmy, spełniające oba powyższe 

warunki, pozwolą osiągnąć cel walki z działaniami, wykorzystujących sieć międzynarodowych 

umów podatkowych do unikania i uchylania się od opodatkowania, a także do przestępstw fi-

nansowych. Przedstawione tezy zasługują na szczególne podkreślenie: przyszłe lata pokazały 

bowiem, iż autorzy trafnie przewidzieli trendy zmian w standardach wymiany informacji po-

datkowych. 

W obszarze good tax governance autorzy wskazali na potencjalne zagrożenia związane z 

procesem wdrażania ponadnarodowych standardów. Międzynarodowe naciski dotyczące głów-

nie „terytoriów niewspółpracujących” mogą doprowadzić do sytuacji, gdy dobre standardy po-

datkowe w dużo większym stopniu przestrzegane będą w centrach finansowych offshore, niż w 

prześwietlających je krajach rozwiniętych (szczególnie w USA). W konsekwencji autorzy za-

kończyli artykuł zaleceniem, iż podstawowe zasady kształtujące standardy good tax gover-

nance powinny być niezmienne i takie same dla wszystkich. Jednocześnie rozwadze należałoby 

poddać różne drogi wdrażania owych standardów przez poszczególne kategorie krajów, szcze-

gólnie w kontekście krajów słabszych, rozwijających się. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na 

maksymalne rozprzestrzenienie się dobrych standardów, niezależnie od stopnia rozwoju kraju, 

jego doświadczenia czy możliwości.  
 

Zagadnienie polityki fiskalnej krajów rozwijających się w kontekście ewolucji w relacjach 

międzynarodowych zostało głębiej zanalizowane w kolejnych publikacjach. W zgłoszonym cy-

klu obszar ten jest reprezentowany przez artykuł Brodzka (2012). Celem badań było przedsta-

wienie specyfiki gospodarek wschodzących w kontekście polityk podatkowych i następnie 

sformułowanie rekomendacji mogących wpłynąć na sposób wdrażania niezbędnych zmian, a 
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także – docelowo – na poprawę międzynarodowej pozycji konkurencyjnej badanych teryto-

riów. W badaniach, prowadzonych w latach 2011-2012, autorka wykorzystała szeroki przegląd 

materiałów źródłowych w połączeniu z wywiadami z przedstawicielami organizacji międzyna-

rodowych (OECD, Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Elementem znacząco wpływającym 

na jakość studiów oraz wzbogacającym wyciągnięte w czasie prac badawczych wnioski było 

uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych związanych z tematyką gospo-

darek wschodzących kontekście międzynarodowej konkurencji podatkowej. Cytowania arty-

kułów autorki, dokonywane przez naukowców z krajów takich jak Indonezja, Rosja, Ukraina 

czy Etiopia wskazują na ważność międzynarodowego aspektu w kształtowaniu polityk fiskal-

nych krajów wschodzących. Co warte podkreślenia, artykuł ten został opublikowany w Confe-

rence Proceedings indeksowanych m in. w Web of Science, Scopusie i w CORE (z rangą B), 

dodatkowo został przedrukowany pod zmodyfikowanym tytułem (Emerging Economies – Fi-

scal Policies and International Relations) w Journal of Economics Studies and Research, in-

deksowanych m in. w basie ProQuest. 

W artykule Brodzka (2012) autorka przedstawiła różne podejścia instytucji międzynaro-

dowych do klasyfikacji państw rozwiniętych i rozwijających się. Następnie dokonała identyfi-

kacji i analizy największych problemów i wyzwań, pojawiających się w procesie kształtowania 

systemów podatkowych krajów wschodzących. Wskazała również na wielość politycznych i 

ekonomicznych celów, które wpływają na sposób kształtowania polityki podatkowej.  

W dalszej części artykułu autorka dokonała analizy zachęt fiskalnych (tax incentives) oraz 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (double tax treaties, DTT), często stosowanych 

przez kraje rozwijające się w celu przyciągnięcia kapitału i wsparcia wzrostu gospodarczego. 

Autorka w prezentowanym artykule zadała pytanie, czy skuteczność zachęt podatkowych i 

umów DTT nie jest iluzoryczna i czy są one naprawdę dobrym rozwiązaniem dla gospodarek 

wschodzących. Podczas próby oceny realnego wpływu opisywanych instrumentów zidentyfi-

kowała ich negatywne aspekty, w konsekwencji poddając w wątpliwość ich skuteczność.  

Autorka w prowadzonych badaniach zwróciła uwagę na rolę przedsiębiorstw wielonarodo-

wych. To te podmioty, w procesie wyboru lokalizacji, wykorzystując w negocjacjach swoją 

dominującą pozycję, zmuszają kraje rozwijające się do przyjmowania rozwiązań szkodliwych 

dla ich systemów, powodując prawdziwy „wyścig do dna” w całych grupach sąsiadujących ze 

sobą terytoriów. W rezultacie to międzynarodowe przedsiębiorstwa stają się często prawdzi-

wymi beneficjentami, zarówno umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i bodźców 

podatkowych. 
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W końcowej części artykułu autorka wskazała na istotne elementy w procesie negocjacji 

umów DTT oraz wdrażania zachęt podatkowych, stanowiące warunek ich pozytywnego 

wpływu na wzrost gospodarczy. Zaproponowała również środki, które mogą okazać się po-

mocne przy wdrażaniu reform podatkowych w gospodarkach wschodzących. Zwróciła uwagę, 

iż współcześnie wprowadzanie szczegółowych rozwiązań musi iść w parze z kompleksową 

modernizacją systemów podatkowych oraz działaniami wspierającymi stabilną administrację. 

Rozsądnie wdrażana polityka fiskalna stanie się tym samym narzędziem nie tylko zapewniają-

cym przewidywalne dochody państwa, ale także zachęcającym do budowania państwowości i 

tworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa. Autorka wskazała również, iż bardziej zaawanso-

wane aspekty fiskalne, wdrażane na późniejszym etapie rozwoju państwa, takie jak zwiększenie 

przejrzystości, walka z korupcją i uchylaniem się od opodatkowania, wzmocnienie międzyna-

rodowej współpracy podatkowej i rozwój sieci umów, wdrożone na późniejszym etapie roz-

woju państwa, mogą przyczynić się do poprawy jego pozycji na arenie międzynarodowej.  
 
 

W wyniku studiów, prowadzonych podczas pobytu w Wiedniu, a także po powrocie na 

macierzystą uczelnię autorka postawiła sobie za cel kontynuację prac badawczych, w celu uzy-

skania jak najbardziej pełnego obrazu zagadnienia good tax governance. Do utworzenia pracy 

przeglądowej zachęcali naukowcy i praktycy specjalizujący się w tematyce międzynarodowych 

polityk podatkowych. Podnosili unikatową możliwość prowadzenia badań naukowych nad zja-

wiskiem, które – choć początkowo nowe i przyjmowane z nieufnością – w ciągu kilku lat na-

brało znaczenia i zajęło główne miejsce w agendach międzynarodowych organizacji. Stworze-

nie kompleksowego opracowania nabierało szczególnego znaczenia z świetle braku naukowych 

publikacji na badany temat – szerzej zakrojone projekty badawcze zaczęły być prowadzone w 

ośrodkach europejskich (i pozaeuropejskich) dopiero w latach późniejszych. Wielką pomocą 

przy tworzeniu monografii była możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z naukowcami 

z WU Global Tax Policy Center (Wiedeń) i European University Institute (Florencja). Efektem 

prac badawczych była monografia „Towards the era of good tax governance”, Brodzka (2014), 

kompleksowo analizująca zagadnienie dobrych rządów podatkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich znaczenia dla rozwoju Unii Europejskiej. 

Pierwszym celem prezentowanej pracy było nakreślenie ram teoretycznych oraz określenie 

prawnych granic dla ogólnych koncepcji dobrych rządów w sferze publicznej. Zdefiniowanie 

pojęć dobrych rządów i dobrego zarządzania podatkami ułatwiło realizację celu drugiego: kon-

strukcję systemu wdrażania i mierzenia dobrych rządów w sprawach podatkowych. Celem trze-
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cim była weryfikacja koncepcji dobrego zarządzania będących owocem różnych inicjatyw mię-

dzynarodowych – i zbadanie ich przełożenia na praktyczne działania. Czwartym celem była 

ocena stopnia realizacji standardu prawnego good governance w Unii Europejskiej oraz ukaza-

nie kluczowych kwestii, z którymi muszą zmierzyć kraje członkowskie w procesie wdrażania 

dobrych rządów podatkowych. Piątym celem było zanalizowanie, czy wdrożenie standardów 

przejrzystości, wymiany informacji podatkowych i uczciwej konkurencji jest możliwe w przy-

padku terytoriów rozwijających się. Struktura monografii została podporządkowana celom ba-

dawczym. Sześć rozdziałów zostało tak ułożonych, aby podejmowane w nich zagadnienia wza-

jemnie z siebie wynikały. W celu realizacji założeń autorka podjęła się zbudowania modelu 

teoretycznego, a następnie analizy kluczowych elementów i prób jego objaśnienia przy pomocy 

metody dedukcyjnej. Autorka posłużyła się dodatkowo metodę transcendentalną, która umoż-

liwiła wykazanie, że governance ma wymiar poznawczy i stanowi integralny element myślenia 

o stosowaniu prawa. 

W rozdziale pierwszym autorka dokonała próby szczegółowego rozpoznania istoty dobrego 

rządzenia w obszarze polityk publicznych. Rozdział ten miał na celu identyfikację determinant 

powstania i rozwoju koncepcji zarządzania opartej na good governance w instytucjach admini-

stracji państwowej, a także analizę sposobów wdrażania rekomendowanych standardów do po-

rządków prawnych pojedynczych państw. Przeglądowi inicjatyw międzynarodowych towarzy-

szył przegląd badań podejmowanych w tematyce good public governance. Przeprowadzone 

analizy wykazały, iż do osiągnięcia good governance niezbędne są trzy wymiary: wzmocnienie 

odpowiedzialności i zwiększenie przejrzystości w kształtowaniu polityk publicznych; wzmoc-

nienie praworządności w celu stworzenia (i rozwoju) przewidywalnych systemów prawnych 

oraz promowanie uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej w celu wzmocnienia legi-

tymizacji, monitorowania i jakości decyzji1.  

Ze względu na specyfikę zagadnienia, w podjętych analizach odwołano się do nauk o za-

rządzaniu i nauk prawnych. Przyjęcie perspektywy nauk o zarządzaniu pozwoliło na identyfi-

kację cech najważniejszych dla zaistnienia dobrych rządów publicznych, niezbędnych do 

wzmocnienia demokracji i rządów prawa. Nauki prawne oraz nauki filozoficzne okazały się 

pomocne w dalszej części prowadzonych prac, przy analizie procesu wdrażania zasad good 

                                                
1 Kaufmann, Kray i Mastruzzi (2010) podjęli próbę oszacowania zależności między dobrym rządzeniem a wyni-
kami ekonomicznymi poszczególnych państw. W poszukiwaniu czynników tworzących dobre polityki publiczne 
zbudowali system „ogólnoświatowych wskaźników zarządzania”. W swych badaniach nad good public gover-

nance określili jako tradycje i instytucje, którymi sprawuje się władzę w danym kraju, które obejmowały: (1) 
proces wyboru władz, monitorowania i ich wymiany, (2) zdolność rządów do formułowania i wdrażania potrzeb-
nej i skutecznej polityki oraz (3) szacunek obywateli i państwa dla instytucji odpowiedzialnych za interakcje i 
społeczne pomiędzy nimi. 
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governance do krajowych systemów prawnych. W rozdziale pierwszym znalazły również miej-

sce argumenty potwierdzające hipotezę [H4] cyklu publikacji. Autorka wykazała, iż akty prawa 

miękkiego i zawarte w nim zasady i standardy wpływają na dotychczasową praktykę państwa. 

W dłuższym okresie czasu może to doprowadzić do powstania nowego prawa zwyczajowego. 

Instrumenty soft law mogą zatem stanowić pierwszy krok w procesie zawierania traktatów mię-

dzynarodowych i włączania standardów i zasad w formie prawnie wiążących instrumentów. 

W rozdziale drugim autorka przeniosła ciężar badań na zagadnieniami good public gover-

nance na bardziej szczegółowy wymiar: podatkowy. Analizy dotychczasowych prac nauko-

wych, a także inicjatyw międzynarodowych dowiodły ważności podejmowanego zagadnienia i 

wykazały, iż opodatkowanie może przyczyniać się do wzmocnienia jakości zarządzania oraz 

pozycji instytucji sektora publicznego. Tym samym przyczyniły się do potwierdzenia tezy, iż 

prawidłowe ukształtowanie systemu podatkowego i wprowadzenie partycypacyjności do pro-

cesu jego modyfikacji, a także reformy aparatu administracyjnego oraz zmiana relacji na linii 

podatnik – urząd podatkowy przyczyniają się do wzmocnienia jakości rządzenia oraz pozycji 

instytucji sektora publicznego. Wnioski okazały się pomocne w późniejszych rozważaniach 

dotyczących hipotezy [H5] i [H6]. 

Analizy pozwoliły również na identyfikację trzech głównych obszarów składających się na 

dobre rządy podatkowe: przejrzystości podatkowej, międzynarodowej wymiany informacji 

oraz uczciwej konkurencji podatkowej. Autorka w dalszej części pracy dokonała omówienia 

poszczególnych elementów i zanalizowała je w kontekście zidentyfikowanych w rozdziale 

pierwszym cech dobrego zarządzania publicznego. 

W rozdziale trzecim autorka dokonała prezentacji postrzegania dobrych rządów w dziedzi-

nie opodatkowania z perspektywy czterech organizacji międzynarodowych: Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, państw G-20 oraz państw 

zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przy okazji analizy 

różnych punktów widzenia zaprezentowała obszary, uznane przez wybrane organizacje za prio-

rytetowe w obrębie wzmocnienia standardów good tax governance.  

W ramach badań autorka przedstawiła propozycje planów działań analizowanych z trzech 

perspektyw: w ujęciu krajowym, międzynarodowym i globalnym. Podkreśliła, iż międzynaro-

dowe (i krajowe) inicjatywy, podejmowane od lat 90. XX wieku, nakierowane na minimalizację 

znaczenia rajów podatkowych, zostały jednogłośnie uznane za przykład pierwszych kroków 

podejmowanych w kierunku osiągniecia dobrych rządów podatkowych. Wskazała również na 

ewolucję priorytetów towarzyszących wdrażanym inicjatywom. Studium działań międzynaro-

dowych, dokonane ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się u ich podłoża motywów 



18 
 

i priorytetów, okazało się dobrym punktem wyjścia dla zaprezentowania perspektywy Unii Eu-

ropejskiej. 

W rozdziale czwartym autorka skoncentrowała się na działaniach Unii Europejskiej, zmie-

rzających do wdrożenia standardów dobrego zarządzania podatkowego na terytorium Wspól-

noty. Z wcześniej przeprowadzonych analiz można było wysnuć wniosek, iż Unia Europejska 

traktuje zagadnienia dobrych standardów w dziedzinie opodatkowania w sposób dużo bardziej 

priorytetowy niż pozostałe międzynarodowe organizacje. Przy identyfikacji problemu badaw-

czego autorka podkreśliła dualny charakter konkurencji podatkowej na terytorium Wspólnoty. 

Wskazała, iż z jednej strony władze pojedynczych państw starają się kształtować swoje krajowe 

systemy podatkowe w taki sposób, by przy zapewnieniu wystarczających wpływów podatko-

wych nie utracić konkurencyjności w stosunku do innych terytoriów. Z drugiej strony, w kon-

tekście Wspólnego Europejskiego Rynku, niezbędne staje się takie kształtowanie polityk po-

datkowych, by budować postrzeganie Unii Europejskiej jako spójnego obszaru. Dodatkowo 

suwerenność podatkowa państw członkowskich UE wraz z różnymi poziomami rozwoju kra-

jów (i różnicami w celach krajowych) sprawia, że skuteczna koordynacja w sprawach podatko-

wych jest bardzo trudna (a w dziedzinie podatków bezpośrednich praktycznie niemożliwa). 

Wdrożenie dobrych standardów zarządzania podatkami w państwach członkowskich za po-

mocą niewiążących instrumentów prawnych wydaje się tym samym odpowiednim rozwiąza-

niem. W konsekwencji wprowadzenie dobrych praktyk w dziedzinie opodatkowania zostało 

uznane na forum Unii Europejskiej za kluczowe narzędzie walki z transgranicznymi oszu-

stwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania2. W rozdziale autorka dokonała przeglądu 

europejskich inicjatyw, zmierzających do szerokiego wdrożenia globalnych standardów. Zwró-

ciła przy tym uwagę na dwa obszary działań: (1) w zakresie współpracy w wymianie informacji 

podatkowych, walki z unikaniem podatkowania i szkodliwą konkurencją podatkową na terenie 

Wspólnoty, a także (2) w zakresie promocji dobrych standardów oraz współpracy międzynaro-

dowej w relacjach z jak największą liczbą krajów trzecich.  

W kolejnej części opracowania autorka prześledziła modyfikacje dokonywane w rozwiąza-

niach prawnych regulujących współpracę w sprawach podatkowych między państwami człon-

kowskimi. Celem wprowadzanych zmian było doprecyzowanie zasad współpracy administra-

                                                
2 W 2009 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat „Promowanie dobrego zarządzania w sprawach podatko-
wych” (Promoting Good Governance in Tax Matters) - dokument zawierający wskazówki co do poprawy zarzą-
dzania w dziedzinie podatków. Komunikat, oparty na istniejącej polityce UE i konkluzjach G-20, promował 
przejrzystość, wymianę informacji podatkowych i uczciwą konkurencję podatkową. 
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cyjnej w zakresie wzajemnej pomocy w odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych i uspraw-

nienie procesu wymiany informacji (Dyrektywa 2011/16/UE o Współpracy Administracyjnej, 

Mutual Assistance Directive), a także zwiększenie kontroli nad oszczędnościami obywateli 

Unii, gromadzonymi poza miejscem ich rezydencji obywateli (Dyrektywa 2003/48/WE o Osz-

czędnościach, Savings Directive). Kontynuując studia nad klimatem prawnym Wspólnoty au-

torka dokonała analizy kolejnego instrumentu, mogącego wpłynąć na perspektywy wdrożenia 

standardów good tax governance na terytorium Unii Europejskiej. Wychodząc z założenia, iż 

preferencyjne systemy opodatkowania stosowane tylko wobec niektórych podatników, mogą 

znacząco zniekształcić funkcjonowanie otwartego europejskiego rynku, zidentyfikowała za-

gadnienie pomocy publicznej (State Aid) jako potencjalne narzędzie walki ze szkodliwą kon-

kurencją podatkową w obrębie państw Wspólnoty (temat ten został szerzej podjęty w później-

szej publikacji Brodzka (2017)). Zwróciła również uwagę na narzędzie z zakresu instrumentów 

soft law, istniejące długo przed badanymi inicjatywami good tax governance: Kodeks Postępo-

wania w Opodatkowaniu Działalności Biznesowej (Code of Conduct for Business Taxation, 

1998), opracowany w celu neutralizacji szkodliwej konkurencji podatkowej. Konsekwencją za-

stosowania tego niewiążącego prawnie instrumentu było poddanie ocenie ponad 400 rozwiązań 

podatkowych – z czego ponad 100, stosowanych w UE i terytoriach offshore, zostało wyelimi-

nowanych po ocenieniu ich jako szkodliwe. Analiza skuteczności działania tego instrumentu 

dodatkowo potwierdziła hipotezę badawczą [H4] z artykułu Brodzka, Garufi (2012). 

Studia nad działaniami Unii promującymi wspólne standardy oraz współpracę międzyna-

rodową na jak największym obszarze geograficznym doprowadziły do identyfikacji inicjatyw, 

zawierających zarówno bodźce pozytywne, jak i negatywne. W przypadku krajów rozwijają-

cych się, które zobowiązałyby się do przestrzegania zasad dobrych rządów (w tym również w 

dziedzinie opodatkowania) przewidziano dodatkowe wsparcie techniczne i finansowe3. W roz-

dziale wskazano również na środki negatywne, rekomendowane do zastosowania w odniesieniu 

do państw trzecich, nie spełniających minimalnych zalecanych norm. Głównym wspólnym 

działaniem zaradczym miało być stosowanie przez kraje członkowskie czarnych list, docelowo 

zmodyfikowane w jedną ujednoliconą listę terytoriów niewspółpracujących, obowiązującą na 

terenie całej Wspólnoty (tematyka ta została podjęta w późniejszej publikacji Brodzka 

(2016a).  

                                                
3 Zalecenia w sprawie wspierania procesu wdrażania dobrych rządów podatkowych w krajach rozwijających się 
zostały zawarte w Komunikacie z 2010 r.: Cooperating with Developing Countries on Promoting Good Gover-

nance in Tax Matters. 
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Analiza inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie wdrażania dobrych rządów podatkowych, 

przeprowadzona w rozdziale czwartym, dowiodła zasadności podejmowanych przez Wspól-

notę dwutorowych działań: wdrażania norm podatkowych na terytoriach krajów rozwiniętych 

oraz wspierania ich implementacji wśród krajów trzecich, tak, by badane standardy objęły 

swym zasięgiem jak najszerszy obszar geograficzny. Tym samym potwierdzona została hipo-

teza badawcza [H1] o możliwości szerokiego wdrażania dobrych standardów – nie, jak nie-

kiedy wskazywano w raportach badawczych, w niezidentyfikowanej przyszłości, ale w najbliż-

szych latach.  

Ponieważ punkt widzenia większości międzynarodowych instytucji, w połączeniu z optyką 

państw Wspólnoty nie pozwolił na uzyskanie kompleksowego obrazu good tax governance, w 

rozdziale piątym monografii autorka odeszła od perspektywy krajów rozwiniętych i zanalizo-

wała temat badawczy z perspektywy państw rozwijających się. W analizach zidentyfikowała 

problematyczne obszary, w których interesy badanych terytoriów kształtowały się odmiennie 

niż państw rozwiniętych. Studia dowiodły ważności promowania zasad dobrego zarządzania 

podatkami również w kontekście gospodarek wschodzących. Autorka zwróciła szczególną 

uwagę na rolę programów pomocowych realizowanych przez kraje rozwinięte. Programy te 

powodują określone konsekwencje dla każdej ze stron.  

Dla terytoriów rozwijających się stanowią znaczącą pomoc w finansowaniu priorytetów 

rozwojowych. Stanowią jednocześnie zobowiązanie do wywiązania się z podjętych zadań (tu: 

do prac nad wdrażaniem standardów good tax governance), a także dotrzymywania terminów 

wprowadzanych zmian (co ma szczególne znaczenie w gospodarkach o słabiej rozwiniętym 

aparacie państwowym). Napływ środków finansowych oraz pomocy technicznej znacząco 

wzmacniają wdrażanie reform podatkowych w krajach rozwijających się. Tym samym potwier-

dzenie zyskuje hipoteza [H2], wskazująca, iż wdrożenie dobrych standardów wzmacnia proces 

zapewniania przewidywalnych dochodów podatkowych w państwach rozwijających się. Co 

więcej, rozsądnie wdrażana polityka fiskalna może stać się narzędziem nie tylko zapewniają-

cym dochody państwa, ale także zachęcającym do budowania państwowości i tworzenia odpo-

wiedzialnego społeczeństwa.  

Dla państw rozwiniętych realizacja programów pomocowych oznacza wywiązywanie się 

ze zobowiązań podjętych na szczeblach międzynarodowych (w ramach prac nad inicjatywami 

good tax governance). Dodatkowo – w przypadku powodzenia programów – zwiększa goto-

wość podatników z krajów rozwiniętych do zaangażowania pieniędzy publicznych w pro-
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gramy, które są dobrze zaprojektowane i skuteczne. Taka wzajemnie dzielona odpowiedzial-

ność przynosi dobre efekty we wzmacnianiu globalnego dobrego zarządzania w sprawach po-

datkowych. Stanowi to dodatkowe potwierdzenie hipotezy badawczej [H1].  

W rozdziale szóstym autorka zaprezentowała wnioski i rekomendacje wypływające z prze-

prowadzonego studium. Badania okazały się dobrym prognostykiem dla inicjatyw wzmacnia-

nia dobrych rządów podatkowych na terytorium Unii Europejskiej. W analizowanym okresie 

działania UE były nie tylko najbardziej „postępowe” w swoich celach (dzięki uznaniu automa-

tycznej, wielostronnej wymiany informacji podatkowych za standard zalecany w przyszłości). 

Dodatkowo, za sprawą dążenia do ściślejszej współpracy międzynarodowej, angażowania pań-

stw trzecich w proces podejmowania zobowiązań na rzecz większej przejrzystości i wymiany 

informacji zyskały również znacznie szerszą perspektywę. 

 Autorka dokonała również próby nakreślenia możliwych kierunków rozwoju dobrych rzą-

dów w dziedzinie opodatkowania. Analizy inicjatyw podejmowanych przez organizacje mię-

dzynarodowe dowiodły różnic w postrzeganiu zagadnienia good tax governance i odmiennego 

formułowania priorytetów działań. W konsekwencji autorka rekomendowała silniejszą koordy-

nację działań na szczeblu międzynarodowym. Szersza, ponadnarodowa skala (spójnych) ope-

racji ułatwi wdrażanie standardów dobrego zarządzania za sprawą efektu synergii, wypływają-

cego z wzajemnej wymiany doświadczeń. Wpłynie również na postawy terytoriów „niewspół-

pracujących”, udowadniając, iż inicjatywy w zakresie good tax governance nie są tylko „no-

wym trendem”, a stanowią rzeczywistą zmianę w rzeczywistości międzynarodowej. 

Powyższe rozważania dowiodły, iż zasady dobrego zarządzania w dziedzinie podatków 

mają szansę stać się częścią „nowego porządku światowego”. Na przestrzeni ostatnich lat mię-

dzynarodowa współpraca w analizowanym obszarze zaczęła być postrzegana jako znacznie 

bardziej skuteczna niż jakakolwiek akcja jednostronna, co było zjawiskiem wspierającym hi-

potezę [H3]. W konkluzjach autorka uznała za wysoce prawdopodobne, iż ponadnarodowe 

standardy zyskają akceptację szerokiej grupy terytoriów – jako środek jednocześnie chroniący 

krajowe wpływy podatkowe oraz promujący równoważony wzrost. Potwierdzenie hipotezy 

[H1] niesie ze sobą istotny walor poznawczy. Wnioski z badań, pozwalające na przewartościo-

wanie poglądów na ideę wprowadzenia ponadnarodowych rozwiązań w tak wrażliwą strefę, jak 

polityki podatkowe pojedynczych państw, stanowi znaczący wkład do nauk o finansach. 
 

Obszar 2: Perspektywy rozwoju globalnego systemu wymiany informacji podatkowych 
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W trakcie badań nad dobrymi rządami podatkowymi pojawił się bardzo intersujący wątek próby 

szerokiego wdrażania rozwiązań, ustalonych i narzuconych tylko przez jedno państwo. Stany 

Zjednoczone bowiem, zmierzając do uzyskania informacji o środkach finansowych podatników 

amerykańskich założyły, że warunkiem niezbędnym dla skuteczności całego procesu będzie 

objęcie obowiązkiem dostarczania informacji finansowych wszystkich instytucji, na całym 

świecie. Nowa amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji finansowych o zagranicznych ra-

chunkach dla celów podatkowych z 2010 r. (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)4 

wymagała od wszystkich zagranicznych instytucji finansowych (foreign financial institutions, 

FFI), aby zidentyfikowały podatników amerykańskich będących w posiadaniu rachunków fi-

nansowych (bankowych, maklerskich itp.), a następnie przekazały te informacje organom po-

datkowym Stanów Zjednoczonych. Karą za nieprzestrzeganie tego wymogu miał być 30% po-

datek pobierany u źródła od przepływów kapitałowych ze Stanów Zjednoczonych.  

                                                
4 Umowa między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków 
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z 7.10.2014 weszła w życie 1.06.2013. 
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Opresyjność inicjatywy amerykańskiej budziła tak wiele kontrowersji, że autorka postano-

wiła poddać zagadnienie pogłębionej analizie. W pracach podjęła się próby zweryfikowania 

hipotezy badawczej [H8], rozważającej, czy działania pojedynczego państwa, narzucające ob-

owiązek automatycznego raportowania o środkach finansowych na zagraniczne instytucje fi-

nansowe, mogą stać się katalizatorem do zmian w podejściu do wymiany informacji podatko-

wych – i w konsekwencji spowodować globalny odwrót od bezwzględnej tajemnicy bankowej. 

Pozytywna odpowiedź na tak zadane pytanie stanowiłoby również potwierdzenie przypuszczeń 

co do kierunków przyszłych zmian w globalnej architekturze finansowej, sformułowanych we 

wcześniej prezentowanym artykule Brodzka, Garufi (2012). 

Ze względu na ważność zagadnienia do prezentowanego cyklu włączono trzy publikacje: 

Brodzka (2013), Brodzka (2013a), Brodzka (2014a). Pierwsza i druga rozważały podjęty 

problem z punktu widzenia globalnego, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy unijnej, 

trzecia skoncentrowała się na perspektywie mezoekonomicznej (na poziomie zmian w sektorze 

finansowym). Przeprowadzone studia nie badały zdarzeń historycznych, a stanowiły bezpo-

średnią, odbywającą się w czasie rzeczywistym, analizę procesu kształtowania prawa, który – 

jak wykazały wnioski z badań oraz ze zmieniającej się praktyki – diametralnie zmodyfikował 

funkcjonowanie międzynarodowych przepływów finansowych i znacząco przyczynił się do ko-

rekt w międzynarodowych politykach podatkowych. O ważności zagadnienia świadczy liczba 

29 cytowań dokonywana zarówno przez polskich, jak i zagranicznych naukowców. Najbardziej 

obszerna analiza zagadnienia FATCA została przeprowadzona w artykule Brodzka (2013), in-

deksowanym w bazach danych Scopus i ProQuest. Największa liczba odniesień dotyczy arty-

kułu Brodzka (2013a), opublikowanego w European Taxation, cytowanego w 6 monografiach 

i 13 artykułach naukowych. 

W artykułach Brodzka (2013) i Brodzka (2013a) autorka dokonała analizy problemu 

FATCA z punktu widzenia relacji na linii USA – kraje trzecie. Autorka zwróciła uwagę, że 

opresyjność wprowadzanych regulacji może przynieść Stanom Zjednoczonym negatywne kon-

sekwencje: zmniejszoną aktywność inwestycyjną na terytorium USA (w obawie przed karnym 

podatkiem u źródła, dramatycznie zmniejszającym osiągane stopy zwrotu), dyskryminację in-

westorów narodowości amerykańskiej, niepożądanych przez zagraniczne instytucje finansowe 

ze względu na konieczność stosowania FATCA w przypadku posiadania ich w grupie klientów, 

a także umocnienie negatywnego obrazu USA w oczach krajów trzecich, wynikające z ogól-

nego poczucia niesprawiedliwego, eksterytorialnego stosowania amerykańskich przepisów.  
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Wdrożenie systemu FATCA groziło również potencjalną utratą wpływów podatkowych in-

nych krajów na całym świecie, spowodowaną obniżeniem zyskowności działań sektora finan-

sowego (na skutek ogromnych kwot kosztów uzyskania przychodów i kosztów bieżących). W 

celu zbadania tego zagadnienia autorka w publikacji Brodzka (2014a) odeszła od makroeko-

nomicznej perspektywy swych badań i zanalizowała konsekwencje wprowadzenia regulacji 

FATCA do sektora finansowego. Przedmiotem prowadzonych studiów stały się niezbędne 

zmiany dokonywane w sektorze finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosz-

towej. Autorka przytoczyła analizy instytucji międzynarodowych, izb handlowo przemysło-

wych, przedstawicieli banków, firm doradczych, a także opinie Komisji Europejskiej i amery-

kańskiego urzędu podatkowego (Internal Revenue Service, IRS). W badaniach zanalizowała 

obszary, wskazane przez przedstawicieli sektora finansowego jako kluczowe w procesie wdra-

żania zmian, zaprezentowała kroki dostosowawcze podejmowane przez FFI oraz dokonała 

oszacowania średnich kosztów towarzyszących wdrożeniu zmian (a także późniejszych kosz-

tów utrzymania systemu). W dodatkowej analizie autorka zbadała wpływ nowych przepisów 

na klientów instytucji finansowych.  

W końcowej części opracowania autorka przedstawiła przewidywania co do przyszłego 

kształtu międzynarodowego sektora finansowego. Podkreślając znaczącą skalę (obecnych i 

przyszłych) obciążeń dla otoczenia finansowego, autorka zwróciła również uwagę na poten-

cjalne korzyści. Osiągnięcie zgodności z przepisami FATCA stawia przed FFI konieczność 

przeglądu i oceny każdej osoby prawnej i jednostki biznesowej w instytucji. Podczas gdy taka 

analiza związana jest z poważnymi wyzwaniami, może jednocześnie w dłuższej perspektywie 

czasowej przynieść zalety w postaci wzrostu efektywności na skutek usprawnienia całej struk-

tury organizacyjnej, zwiększenia wydajności przetwarzania informacji, dostosowania modelu 

biznesowego i zmniejszenia ryzyka podatkowego instytucji finansowych (oraz ich klientów). 

 Przy analizie konsekwencji prawnych z punktu widzenia państw członkowskich Unii Eu-

ropejskiej newralgiczną kwestią okazał się konflikt regulacji FATCA z krajowymi i wspólno-

towymi przepisami prawnymi, szczególnie w obszarze ochrony danych5. Problematyka ta zo-

stała poddana szczegółowej analizie w artykule Brodzka (2013a). Jako, że przyjęcie regulacji 

FATCA w jej pierwotnej formie zostało uznane za niemożliwe, w drodze negocjacji zdecydo-

                                                
5 Z punktu widzenia krajów Unii Europejskiej niezbędne było zapewnienie legalnej podstawy przetwarzania po-
przez staranną ocenę, w jaki sposób cele FATCA równoważą się z celami praw podstawowych UE (zapisanymi 
w art. 8 Karty praw podstawowych UE - prawem do życia prywatnego i rodzinnego). Dodatkowo wskazywano, 
iż zmuszenie europejskich zagranicznych instytucji finansowych do bezpośredniej współpracy z amerykańskim 
IRS spowodowałoby konflikt prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.  
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wano się na przyjęcie projektowanych ustaleń na poziomie międzyrządowego poziomu współ-

pracy (goverment-to-goverment approach). Co niezwykle istotne, przy zawierania międzyrzą-

dowych porozumień przyjęto zasadę wzajemności. Gwarantowało to automatyczną wymianę 

informacji podatkowych w obie strony. Wzajemność została uznana za element kluczowy: 

miała przynieść korzyści administracjom podatkowym państw członkowskich, a ponadto do-

celowo mogła stanowić podstawę szerszej współpracy między Unią Europejską a państwami 

trzecimi w zakresie wymiany informacji podatkowych.  

Analiza zagadnień związanych z FATCA przyniosła częściowe potwierdzenie hipotezy 

[H8] o możliwości znaczącej zmiany globalnej architektury finansowej poprzez działania jed-

nego państwa – pod warunkiem negocjacji nad końcowym kształtem rozwiązań, a także przy 

przyjęciu reguły wzajemności w dwustronnych relacjach. Autorka w końcowej części artykułu 

wskazała na perspektywy wykorzystania standardu FATCA przy promowaniu jednego podej-

ścia, na poziomie globalnym, do ustaleń sprawozdawczych instytucji finansowych. Zwróciła 

również uwagę, że szeroko zakrojony wpływ nowego reżimu USA mógłby w przyszłości po-

móc w opracowaniu wielostronnego systemu automatycznej wymiany informacji podatko-

wych, szerszej niż automatyczne przekazywanie informacji do Stanów Zjednoczonych i państw 

członkowskich. Wielowymiarowa analiza tematu regulacji FATCA pozwoliła autorce na na-

kreślenie rekomendacji dla administracji podatkowych w związku z rozpowszechnianiem sys-

temu wymiany informacji w nowym standardzie, ewoluującym w stronę automatycznego trybu. 
 

Kolejna praca z prezentowanego cyklu ma kluczowe znaczenie z perspektywy badań nad 

ewolucją systemu wymiany informacji podatkowych w obrębie Unii Europejskiej. W publikacji 

Brodzka (2016) autorka zbadała, czy zaakceptowane przez kraje członkowskie regulacje 

FATCA okazały się katalizatorem dalszych zmian, docelowo wpływających na europejski sys-

tem automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz na zwiększenie współpracy admi-

nistracyjnej w dziedzinie podatków. Autorka przedstawiła dotychczas istniejące instrumenty 

wprowadzające współdziałanie państw członkowskich w tym obszarze6. Opisując dyrektywy 

przewidujące automatyczną wymianę informacji podatkowych, zwróciła uwagę na luki w prze-

pisach, pozwalające na relatywnie łatwe obejście systemu. Przybliżyła rozczarowujące wyniki 

dotyczące kwot podatków uzyskiwanych w ramach funkcjonowania systemu wymiany infor-

macji. Wskazała również na czynniki, który przez długi czas czyniły nierealistycznymi plany 

poprawy efektywności systemu, lub też poszerzenia jego zasięgu. 

                                                
6 Dyrektywa w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w celach podatkowych (2011/16), dyrektywa w 
sprawie windykacji (2010/24) i dyrektywa w sprawie oszczędności (2003/48). 
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W dalszej części artykułu autorka wykazała, iż plany wymiany informacji typu FATCA 

rzeczywiście wywarły znaczący wpływ na podejście krajów członkowskich do zagadnienia wy-

miany automatycznej wymiany informacji w obrębie Unii7. W rezultacie początkowy automa-

tyczny transfer informacji wyłącznie o zagranicznych oszczędnościach rezydentów państw 

Wspólnoty, od stycznia 2015 poszerzony o wymianę danych o dochodach z pracy osób fizycz-

nych8, dodatkowo rozszerzył się o kategorie dochodu wcześniej budzące najwięcej kontrower-

sji: o dywidendy, zyski kapitałowe, inne przychody finansowe, a także salda rachunków (od 

września 2017 r.). Dokonano również likwidacji ważnych luk poprzez wprowadzenie obo-

wiązku tzw. „look-through approach”, nakazującego identyfikację rzeczywistego podmiotu 

korzystającego z dochodów (real beneficial owner). Zlikwidowało to możliwość obchodzenia 

przepisów przy wykorzystaniu podmiotów prawnych, czy też (dotychczas) nieprzejrzystych 

struktur, takich jak trusty czy fundacje.  

Autorka zwróciła również uwagę, iż zacieśnienie systemu wymiany informacji podatko-

wych nastąpiło nie tylko na obszarze Wspólnoty, ale również w relacjach z państwami trzecimi. 

Po wprowadzaniu zmian w dyrektywach Unia doprowadziła do aktualizacji szeregu specjal-

nych porozumień (wcześniej istniejących, ale dopuszczających wymianę informacji w ograni-

czonym zakresie) o automatyczną wymianie informacji podatkowych z brytyjskimi i holender-

skimi terytoriami zależnymi i europejskimi rajami podatkowymi. 

Po analizie rozwiązań prawnych autorka dokonała identyfikacji elementów, niezbędnych 

dla zapewnienia skuteczności systemu automatycznej wymiany informacji. Zakończyła artykuł 

podkreśleniem istotnej roli współdziałania pomiędzy krajami członkowskimi oraz rekomenda-

cjami dla administracji podatkowych krajów członkowskich. Wskazała również, iż aktualna i 

wspólna baza wiedzy pozwoliłaby na osiągnięcie efektu synergii i dodatkowo poprawiła sposób 

działania europejskiego systemu wymiany informacji podatkowych.  

Inicjatywy, opisane w artykułach Brodzka (2013), Brodzka (2013a), Brodzka (2014a) i 

Brodzka (2016), przyniosły znaczące zmiany w postawie międzynarodowych organizacji, 

które zwróciły się w kierunku zastąpienia standardu wymiany informacji na żądanie trybem 

                                                
7 Obowiązująca we Wspólnocie zasada „najbardziej uprzywilejowanego kraju” (the most favoured nation) wy-
maga od państw członkowskich dostarczania innym krajom UE informacji na tym samym poziomie (lub wyż-
szym, ale na pewno nie niższym), na jakim dostarczają ich państwom trzecim. W konsekwencji nastąpiło wyco-
fanie zastrzeżeń do dalszych prac ze strony Austrii i Luksemburga. 
8 Od 1.1.2015 r. dyrektywa 2011/16 nałożyła obowiązek automatycznej wymiany informacji o pięciu katego-
riach dochodu i kapitału: dochodach z zatrudnienia, wynagrodzeniach dyrektorów, produktach ubezpieczenia na 
życie (nieobjętych innymi unijnymi aktami prawnymi dotyczącymi wymiany informacji), świadczeniach emery-
talnych i rentowych oraz o własności nieruchomości i dochodach z tego tytułu. 
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automatycznym. W konsekwencji we wrześniu 2014 r. OECD ogłosiło nowy światowy stan-

dard wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Common Reporting Standard, CRS) 

oraz przedstawiło model umowy między właściwymi organami. Co warte podkreślenia, na 

możliwość wystąpienia takiego trendu habilitantka wskazała 2 lata wcześniej, w tezach arty-

kułu Brodzka, Garufi (2012). Automatyczny standard oznaczał zasadniczą zmianę w global-

nym systemie wymiany informacji podatkowych. Sieć porozumień bilateralnych, ze wszyst-

kimi bolączkami towarzyszącymi długiemu procesowi negocjacyjnemu i swobodą w kształto-

waniu poszczególnych zapisów porozumień, miała zostać w przyszłości zastąpiona relacjami 

multilateralnymi, skutkującymi przyjmowaniem jednego zestandaryzowanego porozumienia, 

nie pozostawiającego miejsca na stosowanie wyjątków i wykluczeń9. 
 

Wnioski dokonane w końcowej części artykułu Brodzka (2016) stały się przyczynkiem do 

dalszych analiz, prowadzonych w kolejnych latach. Ostatni etap badań prezentowanych w oma-

wianym cyklu miał na celu uzyskanie jak najpełniejszego obrazu zmian, zachodzących w ob-

rębie Unii Europejskiej w ramach wprowadzania standardów przejrzystości i wymiany infor-

macji podatkowych. Zwrot w kierunku rozwiązań wielostronnych, zaprezentowany powyżej, 

miał również swoje odzwierciedlenie w działaniach krajów unijnych. Państwa Wspólnoty, 

zwracając uwagę na niewielką skuteczność krajowych środków zaradczych, nie mogących za-

pobiec agresywnemu wykorzystaniu przez podatników innych jurysdykcji o niższym poziomie 

przejrzystości, postanowiły o zastosowaniu zmodyfikowanego podejścia, oznaczającego dzia-

łania na szczeblu krajowym i równolegle unijnym. W konsekwencji autorka w artykule 

Brodzka (2016a) poddała szczegółowej analizie działania – i krajów członkowskich, i Unii 

Europejskiej – skierowane na neutralizację rajów podatkowych. Badania miały na celu ocenę 

perspektyw skuteczności nowego instrumentu, jakim była tworzona europejska lista rajów po-

datkowych. Publikacja wspólnej, unijnej czarnej listy została wpisana w czerwcu 2015 r. w 

Plan Działania na Rzecz Sprawiedliwego i Skutecznego Opodatkowania jako kolejny krok w 

walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania. 

W prezentowanym artykule autorka, po przedstawieniu szacunków strat podatkowych 

związanych z wykorzystaniem nietransparentnych struktur i jurysdykcji, dokonała analizy ze-

stawu kryteriów, stosowanych przez państwa UE przy sporządzaniu krajowych list terytoriów 

                                                
9 Co bardzo istotne, przyjęcie przez państwo nowego globalnego standardu oznacza przystąpienie do sieci mię-
dzynarodowej. Sieć ta okazała się dynamicznie rozwijać. W czerwcu 2015 r. 61 krajów podpisało umowy wielo-
stronne w celu automatycznej wymiany informacji (a kolejne 90 jurysdykcji wyraziło zobowiązanie do wdroże-
nia Standardu w oparciu o szczegółowe harmonogramy – do 2017 lub 2018 r.). W październiku 2018 roku liczba 
państw-sygnatariuszy, które przyjęły CRS, wynosiła już 104. W związku z tym wydaje się, że Automatyczny 
Standard będzie oznaczał fundamentalną zmianę w globalnej architekturze wymiany informacji. 
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf. 
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niewspółpracujących. Zestawienie elementów branych pod uwagę przez poszczególne kraje 

UE pozwoliło na głębsze zrozumienie mechanizmu tworzenia paneuropejskiej listy rajów po-

datkowych. Po dokonaniu analiz autorka przedstawiła swoją ocenę perspektyw wdrożenia jed-

nolitych działań europejskich w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania. We 

wnioskach wskazała, że paneuropejska czarna lista może przyczynić się do neutralizacji roli 

rajów podatkowych, pod warunkiem zastosowania spójnych procedur oraz wspólnych środków 

ochronnych przez wszystkie kraje unijne. Elementem niezbędnym dla osiągnięcia skuteczności 

musi być również wdrożenie zestawu sankcji i konsekwentne ich stosowanie wobec jurysdykcji 

niechętnych do współpracy. Według autorki spójne podejście UE w tym obszarze może zapo-

biec wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwa rozbieżności między różnymi systemami krajo-

wymi. W dłuższym okresie może dodatkowo przyczynić się do zmniejszenia obciążeń admini-

stracyjnych (i niepewności) dla przedsiębiorców.  

Badania przeprowadzone w artykule Brodzka (2016a) udowodniły hipotezę [H3] o potrze-

bie wykorzystywania ponadnarodowych standardów podatkowych. Unaoczniły konieczność 

koordynacji inicjatyw wymierzonych w kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, a 

także w praktyki agresywnego planowania podatkowego. Tematy te zostały szerzej zaprezen-

towane w ostatnich trzech artykułach zgłoszonego cyklu: Brodzka (2017), Brodzka (2017a), 

Brodzka (2018). Likwidacja luk i rozbieżności w krajowych systemach oraz poprawa przej-

rzystości systemów podatkowych okazały się bowiem niezbędnym działaniem. 

O ważności podjętych badań świadczyły szacunki wskazujące na rosnące ubytki we wpły-

wach podatkowych spowodowane ponadnarodowym transferem zysków10, a także wyniki 

śledztw Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych i postępowań pogłębionych 

Komisji Europejskiej. Kluczowe okazało się ujawnienie nieprawidłowości w działaniach nie 

rajów podatkowych, a samych członków Wspólnoty, zawierających z międzynarodowymi kor-

poracjami uznaniowe i sekretne porozumienia podatkowe. Indywidualne transnarodowe poro-

zumienia, zawierane z ponadnarodowymi korporacjami przez administracje podatkowe poje-

dynczych krajów, w pierwotnym założeniu miały gwarantować pewność prawa dla podatnika 

– oraz dostarczać informacji dla władz podatkowych danego państwa. W praktyce okazało się, 

iż porozumienia podatkowe są powszechnie wykorzystywane w celu arbitralnego nadawania 

                                                
10 OECD szacuje, że praktyki globalnego przenoszenia zysków przynoszą corocznie 100-240 miliardów USD 
ubytku we wpływach podatkowych – co stanowi równowartość od 4% do 10% światowych dochodów z podatku 
od osób prawnych. Parlament Europejski określa kwotę dochodów utraconych na skutek agresywnego unikania 
opodatkowania przez podmioty prawne na około 50–70 miliardów euro rocznie (Komisja Europejska (2016), 
The Anti Tax Avoidance Package ...). 



29 
 

korzyści, w oderwaniu od rzeczywistej działalności gospodarczej międzynarodowych podmio-

tów, co skutkuje znaczącym obniżeniem ich efektywnych stóp podatkowych.  

W artykule Brodzka (2017) autorka dokonała analizy zagadnienia indywidualnych mię-

dzynarodowych porozumień podatkowych w kontekście nowego rozwiązania, wprowadzonego 

dyrektywą (2015/2376) modyfikującą istniejącą dyrektywę o w zakresie obowiązkowej auto-

matycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Postanowienia dyrektywy nało-

żyły na państwa członkowskie obowiązek wzajemnego informowania się o międzynarodowych 

porozumieniach podatkowych nie – jak dotychczas – spontanicznie, ale na zasadzie obowiąz-

kowej wymiany automatycznej. Obowiązek ten został wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. W 

artykule autorka zanalizowała przesłanki towarzyszące wprowadzeniu nowych rozwiązań, a 

następnie omówiła zastosowane rozwiązania, wskazując na najważniejsze kwestie dotyczące 

rodzajów instrumentów podlegających nowym regulacjom, zawartości danych podlegających 

automatycznej wymianie, a także procedur wymiany informacji. Zwróciła uwagę na wprowa-

dzenie elementów mających zwiększyć skuteczność stosowanych rozwiązań, takich jak stwo-

rzenie centralnej bazy danych (dostępnej dla wszystkich krajów członkowskich), a także moni-

torowanie i ocena skutecznego stosowania obowiązkowej automatycznej wymiany informacji 

do międzynarodowych porozumień podatkowych. W kolejnej części artykułu autorka zanali-

zowała, jak nowe obowiązki raportowe wpłyną na pozycję (i przyszłe zachowania) międzyna-

rodowych korporacji.  

W końcowej części artykułu autorka sformułowała wnioski wypływające z przeprowadzo-

nych badań, prezentując punkt widzenia zarówno międzynarodowych korporacji, jak i admini-

stracji podatkowych państw członkowskich. Przy analizie wpływu nowych przepisów na sytu-

ację krajów członkowskich autorka sformułowała tezę, iż wprowadzone zmiany mają niebaga-

telne znaczenie: automatyczna, systematyczna i efektywna wymiana danych na temat transgra-

nicznych porozumień podatkowych powinna docelowo pozwolić krajowym urzędom podatko-

wym na bardziej skuteczne wykrywanie nadużyć podatkowych.  

W prognozach dotyczących zmian w zachowaniach międzynarodowych korporacji autorka 

wskazała, iż wprowadzony mechanizm może stanowić silny czynnik zniechęcający do stoso-

wania agresywnych praktyk podatkowych. Jednocześnie zwróciła uwagę na zarysowującą się 

nową możliwość „wzmocnionej współpracy” (enhanced cooperation) na szczeblu unijnym – 

opcję dyskusji nad projektowanymi zmianami w politykach podatkowych na forum Specjal-

nego Komitetu ds. Porozumień Podatkowych, przebiegającymi pomiędzy przedstawicielami 

krajów członkowskich, jurysdykcji offshore oraz międzynarodowych korporacji. Opisywana 

inicjatywa jest dowodem na potwierdzenie hipotezy [H6], wskazującej, iż wdrażanie dobrych 
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standardów przyczynia się do zacieśnienia współpracy pomiędzy podatnikami, a władzami po-

datkowymi. Enhanced cooperation może być krokiem naprzód w ustanawianiu nowych relacji, 

opierających się na większej przejrzystości i pewności w stosunkach między administracjami 

państw członkowskich UE a międzynarodowymi korporacjami. Jeśli się powiedzie, odegra zna-

czącą rolę w kontekście perspektywy wprowadzenia dobrych rządów podatkowych, zarówno 

na poziomie państw, jak i korporacji. 

Ze względu na fakt, iż przeprowadzone badania wykazały dużą ważność prezentowanego 

zagadnienia, autorka postawiła pytanie o wpływ wprowadzanych rozwiązań na polską rzeczy-

wistość prawną. W konsekwencji celem kolejnego artykułu stała się analiza polskich rozwią-

zań, objętych unijnymi postanowieniami. W publikacji Brodzka (2018), autorka zbadała, jak 

implementacja przepisów unijnych przekłada się na rzeczywistość polską11. W Polsce obowiąz-

kową automatyczną wymianą zostały objęte uprzednie porozumienia cenowe oraz interpretacje 

podatkowe: interpretacje indywidualne i opinie zabezpieczające. W artykule autorka dokonała 

analizy poszczególnych instrumentów pod kątem wykorzystania ich przez podatników do za-

bezpieczenia rozliczeń podatkowych. W przypadku uprzednich porozumień cenowych (ad-

vance pricing agreements, APAs) analizę popularności rozwiązań przeprowadziła na dwóch 

płaszczyznach – porównując zmiany w ilościach zawieranych porozumień w ujęciu historycz-

nym (w latach 2008-2016), a także zestawiając skalę wykorzystania polskich instrumentów ze 

skalą ich stosowania w Belgii, Luksemburgu i Holandii. W dalszej części artykułu autorka 

przedstawiła zagadnienia indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Analiza historycz-

nego wykorzystania tych instrumentów unaoczniła trudności, które stanęły przed polską admi-

nistracją podatkową. Wielość wydawanych decyzji sprawia bowiem, iż wywiązanie się z obo-

wiązku automatycznego dostarczania informacji o wszystkich indywidualnych interpretacjach 

podatkowych, zawierających pierwiastek transgraniczny, może stanowić wyzwanie dla polskiej 

administracji podatkowej. Artykuł odniósł się również do tematyki opinii zabezpieczających, 

wprowadzonych do polskiego systemu podatkowego w 2016 r. jako narzędzie ochrony przed 

zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autorka w analizach wskazała na 

początkowy etap funkcjonowania instrumentu, wskazując jednocześnie, że przyszłe ponadna-

rodowe inicjatywy mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania instrumentami ograniczającymi 

ryzyko podatkowe przedsiębiorcy, co przełoży się na ich częstsze wykorzystanie.  

Autorka zwróciła uwagę, iż automatyczna wymiana informacji o porozumieniach podatko-

wych, narzucona postanowieniami Dyrektywy, może wpłynąć na rzeczywiste wzmocnienie 

                                                
11 Przepisy Dyrektywy 2015/2376 zostały zaimplementowane na grunt polski Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o 
wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. 
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współpracy pomiędzy krajami członkowskimi, szczególnie w skomplikowanych, międzynaro-

dowych sprawach. Dla Polski może stanowić szansę na skorzystanie z wiedzy państw o bogat-

szym doświadczeniu w relacjach z podmiotami międzynarodowymi. Nowa rzeczywistość może 

się okazać nie tylko obciążeniem związanym z koniecznością gromadzenia i przesyłania da-

nych, ale również szansą na poprawę efektywności działania administracji podatkowej. Tym 

samym znalazła potwierdzenie hipoteza [H5], wskazująca na pozytywy wpływ standardów 

good tax governence na efektywność działań administracji podatkowych. 

Ostatnią publikacją zgłaszanego cyklu jest artykuł przybliżający kolejną inicjatywę unijną 

podejmowaną w ramach programu walki z unikaniem i uchylaniem opodatkowania. W artykule 

Brodzka (2017a) autorka podjęła próbę oceny perspektyw ewolucji unijnego, obowiązkowego 

systemu raportowania według jurysdykcji podatkowych (Country-by-Country Reporting, 

CbCR), który zobowiązuje największe przedsiębiorstwa międzynarodowe do automatycznego 

ujawniania informacji o wielkości ich działalności gospodarczej, wysokości zrealizowanych 

przychodów, zysków (lub strat), zapłaconego (i należnego) podatku, a także o lokalizacjach 

biznesu i przedmiotach ich działalności. 

 Co istotne z punktu widzenia prezentowanych zagadnień, większość państw członkow-

skich zobowiązała się do wdrożenia rozwiązań Country-by-Country Reporting już w latach 

wcześniejszych, w ramach inicjatywy OECD Base Erosion Profit Shifting (BEPS)12. W ocenie 

Unii Europejskiej stwarzało to ryzyko implementacji przepisów na różne sposoby (lub niewdro-

żenia ich wcale). Brak przejrzystych zasad nie tylko osłabiłby skuteczność podejmowanych 

działań, ale wpłynąłby negatywnie na funkcjonowanie jednolitego rynku. W konsekwencji w 

maju 2016 r. Wspólnota, dokonując kolejnych modyfikacji w dyrektywie w sprawie automa-

tycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dyrektywa 2016/881), zdecydowała 

o jednolitym standardzie obowiązku automatycznego raportowania według krajów dla najwięk-

szych przedsiębiorstw wielonarodowych.  

Kwestia uregulowania zagadnienia raportowania według jurysdykcji podatkowych stanowi 

interesujący przykład próby wprowadzenia skoordynowanego i prawnie wiążącego podejścia 

unijnego do sprawozdawczości największych europejskich podmiotów gospodarczych. Au-

torka, postanawiając zbadać zasadność uchwalenia europejskiego prawa w zakresie Country-

                                                
12 Przejrzystość w kwestiach podatkowych jest również jednym z filarów projektu OECD Base Erosion and Pro-

fits Shifting. Projekt odnosi się do strategii planowania podatkowego, które wykorzystują luki i rozbieżności w 
przepisach podatkowych, aby sztucznie przenosić zyski do lokalizacji o niskim lub zerowym opodatkowaniu, 
gdzie działalność gospodarcza jest niewielka lub nie występuje wcale. Plan Działań, opublikowany w lipcu 2013 
roku, zawiera 15 działań mających na celu rozwiązanie problemu BEPS, znajduje się w fazie wdrażania i wy-
maga znacznych zmian w krajowych i międzynarodowych przepisach podatkowych (więcej: 
http://www.oecd.org/tax/beps/ ). 
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by-Country Reporting, zdecydowała się na przestudiowanie zagadnienia CbCR z perspektywy 

polskiej. Polska okazała się dobrym przykładem wcześniejszego wdrożenia zaleceń BEPS do 

krajowego porządku prawnego, bez zastosowania jasnych wytycznych, co stwarzało pole do 

różnych interpretacji i tym samym przeszkadzało osiągnięciu jednego z celów pobocznych, ja-

kim było zapewnienie przejrzystych zasad oraz pewności prawa dla podatników. Analiza wy-

kazała, iż uchwalenie dyrektywy rzeczywiście przełożyło się na działania usystematyzowujące 

wcześniej wprowadzane zmiany, dokonywane niezależnie przez poszczególne kraje członkow-

skie – i było ze wszech miar zasadne. 

W przypadku Polski szereg uregulowań unijnych dotyczących kwestii przejrzystości, uchy-

lania się i unikania opodatkowania, zaprezentowanych również we wcześniejszych artykułach, 

został wdrożony do porządku prawnego Ustawą o wymianie informacji z innymi państwami13. 

Krok ten pozwolił na domknięcie wcześniej wprowadzanych wybiórczych zmian w prawie, 

usystematyzowanie ich i zestandaryzowanie według ogólnie przyjętych (dyrektywami) stan-

dardów europejskich. Badając perspektywę polską autorka podjęła się próby oceny potencjal-

nych skutków ujawniania danych o największych podatnikach PIT, zarówno z perspektywy 

podatników, jak i administracji skarbowych. Analizy potwierdziły przypuszczenia, iż nowa 

ustawa zwiększy obciążenia regulacyjne dla firm, objętych obowiązkiem CbCR. Jednocześnie 

jednak wykazały, iż spójne podejście UE do sprawozdawczości między organami podatkowymi 

może wpłynąć na wzrost efektywności działań aparatu podatkowego, a także docelowo ułatwić 

sprawozdawczość poprzez likwidację mozaiki różnych podejść krajowych, stanowiących jedną 

z barier ponadnarodowej działalności na wspólnym europejskim rynku. Przykład ten ponownie 

potwierdził prawdziwość hipotez [H5] i [H6]. Co więcej, wskazał on, iż zmiany w kierunku 

poprawy transparentności – pod warunkiem, iż dokonywane konsekwentnie, w sposób spójny 

i przemyślany – wpływają na znaczące zmniejszenie niepewności zarówno władz podatkowych 

(co do przewidywalnych dochodów fiskalnych), jak i podatników (zmniejszając ich ryzyko po-

datkowe). Dowiódł również sensowności i wagi stosowania skoordynowanych rozwiązań na 

szczeblu ponadnarodowym, co stanowiło potwierdzenie hipotezy [H3]. Co istotne, w przy-

                                                
13 Wdrożenie: Dyrektywy 2014/107/UE z 9.12.2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/ UE w sprawie obowiąz-
kowej automatycznej wymiany informacji dotyczących opodatkowania; Dyrektywy 2015/2060 z 10.11.2015 r. 
uchylającej dyrektywę 2003/48/ WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłaca-
nych odsetek; Dyrektywy 2015/2376 z 8.12.2015 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE, przewidująca automa-
tyczną wymianę informacji w odniesieniu do interpretacji indywidualnych prawa podatkowego i porozumień 
cenowych; Dyrektywy Rady 2016/881 z 25.05.2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE, przewidującej auto-
matyczną wymianę informacji podatkowych na temat podmiotów należących do grupy podmiotów. Ustawa re-
guluje również automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z krajami spoza UE na podsta-
wie Wspólnego Standardu Sprawozdawczości (CRS). 
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padku standardów automatycznej wymiany informacji podatkowych dużo bardziej zasadne wy-

dają się instrumenty w swej istocie zawierające środek nacisku, służące wyegzekwowaniu reguł 

postępowania.  

 

4.3.3.Indywidualny wkład do dyscypliny finanse 

Aktywność badawcza, której wyrazem jest przedstawiony do oceny jednotematyczny cykl pu-

blikacji, realizowana przez autorkę w poszczególnych latach, jest ściśle powiązania z etapami 

rozwoju naukowego, ale poszczególne zagadnienia wypływają płynnie jedno z drugiego. Ha-

bilitantka starała się, aby dorobek badawczy był wewnętrznie spójny, a obszary analiz były 

logicznie ze sobą powiązane, tworząc całościowy zestaw rozważań. 

Podsumowując swoją działalność naukową autorka chciałaby podkreślić nowatorski cha-

rakter podejmowanych badań. W konsekwencji znaczna część powstałych opracowań analizuje 

aspekty dotychczas nieporuszane w literaturze polskiej. Część tematów nie została szczegó-

łowo zbadana również na arenie międzynarodowej, pozostawiając tym samym duże pole dla 

analiz. Szczegółowość prac sprawia, iż wyniki badań prowadzonych przez habilitantkę cyto-

wane są przez polskich naukowców w niewielkim zakresie. Jednocześnie budzą zainteresowa-

nie za granicą, są chętnie dyskutowane na spotkaniach naukowych i konferencjach, a także 

uzupełniają badania prowadzone w międzynarodowych ośrodkach badawczych. Ma to przeło-

żenie na zainteresowanie tytułów międzynarodowych cząstkowymi wynikami badań. Artykuły 

naukowe, publikowane w tytułach specjalizujących się w tematyce europejskich podatków (Eu-

ropean Taxation), indeksowanych w Web of Science (IBIMA Publications), ale także w czaso-

pismach dostępnych w trybie otwartego dostępu (Open Access), są następnie cytowane w za-

granicznych artykułach naukowych oraz publikacjach zwartych. Podejmowanie ww. zagadnień 

i ich prezentacja na arenie krajowej przyczynia się zatem do zmniejszenia luk poznawczej i 

empirycznej – nie tylko lokalnie, ale również w wymiarze międzynarodowym. Ma to szcze-

gólne znaczenie dla dziedziny ekonomii – o ile prezentowane zagadnienia są niekiedy przed-

miotem analiz prawnych, brak jest szerszej prezentacji perspektywy ekonomicznej.  

W prezentowanych cyklu publikacji autorka dowiodła prawdziwości hipotez, postawio-

nych w początkowej części Autoreferatu. Analizy wykazały, iż wdrożenie standardów dobrych 

rządów podatkowych na szerokim obszarze geograficznym nie jest projektem dotyczącym od-

ległej przyszłości, a przeciwnie – jest realne w obecnych czasach [H1]. Tym samym badane 

standardy mają szansę stać się częścią „nowego porządku światowego” w przewidywalnej per-

spektywie czasowej. W pracach dowiedziono, iż wykorzystanie ponadnarodowych środków 
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prawnych jako ram dla wdrożenia międzynarodowych standardów (zamiast niezależnych dzia-

łań krajowych) może zwiększyć efektywność ich wdrożenia [H3]. Ma to swój wyraz również 

w relacjach z gospodarkami wschodzącymi, dla których wdrożenie globalnych standardów jest 

możliwe pod warunkiem zapewnienia wsparcia z krajów bardziej rozwiniętych. Co warte pod-

kreślenia, w państwach rozwijających się prace nad implementacją dobrych standardów mogą 

przyczynić się do zapewniania przewidywalnych dochodów podatkowych i pomóc w budowa-

niu potencjału aparatu państwa [H2]. W procesie wdrażania światowych standardów do syste-

mów prawych skutecznym środkiem okazują się instrumenty soft law [H4]. Mają one znaczenie 

szczególnie w początkowej fazie procesu, pozwalając przełamać opory pojedynczych teryto-

riów przed wprowadzaniem do swoich systemów podatkowych „obcych” rozwiązań. Znajduje 

to potwierdzenie w sukcesach międzynarodowych inicjatyw, opartych na zasadzie dobrowol-

ności, które znacząco wpłynęły na zwiększenie skuteczności międzynarodowego systemu wy-

miany informacji podatkowych [H7]. Jednocześnie na dalszych etapach prac, koncentrujących 

się na budowie międzynarodowego systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych, 

bardziej zasadne stają się instrumenty prawa stanowionego,  w swej istocie zawierające środek 

nacisku, służący wyegzekwowaniu reguł postępowania. Analizy wskazały również, iż katali-

zatorem zmian na szeroką skalę mogą być działania pojedynczego państwa – pod warunkiem 

odejścia od „opresyjnego” sposobu wdrażania prawa i dopuszczenia zarówno negocjacji osta-

tecznego kształtu rozwiązań, jak i zasady wzajemności [H8]. Działania te, podjęte przez szerszą 

grupę terytoriów, doprowadziły do utworzenia nowego globalnego standardu – zakładającego 

powszechne, multilateralne stosowanie automatycznej wymiany informacji podatkowych. 

Zmiany w światowej architekturze finansowej oznaczają koniec dla bezwzględnej tajemnicy 

bankowej. Zbadanie, czy możliwe jest szerokie wprowadzenie jednego zestawu działań i stan-

dardów w zakresie transparentności i wymiany informacji podatkowych (obecnie przyjęty 

Common Reporting Standard) stanowi dla autorki interesujący problem badawczy – i będzie 

przedmiotem przyszłych analiz.  

Przeprowadzone badania, wpisujące się w nurt nowej ekonomii instytucjonalnej, mogą do-

starczać przesłanek dla zachodzących współcześnie zmian w administracjach podatkowych. 

Pozwalając wyjaśnić różnorodne skutki aktywności poszczególnych instytucji międzynarodo-

wych (i poszczególnych krajów), wskazują jednocześnie na takie rodzaje podejmowanych dzia-

łań, które mogą się przyczyniać do poprawy efektywności organizacji publicznych i działania 

systemu podatkowego. Nowa ekonomia instytucjonalna nie tylko wzbogaca teorię dobrych rzą-

dów podatkowych o kategorię instytucji, ale także zbliża nauki o finansach do takich nauk, jak 

socjologia, psychologia, prawo oraz nauki polityczne. 
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Aspekty poruszane w trakcie badań nad perspektywami migracji globalnego systemu wy-

miany informacji podatkowych w kierunku trybu automatycznego mogą być rozważane z 

punktu widzenia problemu agencji, występującego, gdy współpracujące strony mają rozłączne 

cele. W procesie rozliczania zobowiązań podatkowych jednym z aktorów jest władza podat-

kowa, dążąca do wzmacniania współpracy w zakresie podatków (tax compliance). W celu mak-

symalizacji wpływów podatkowych władze podatkowe kreują politykę egzekwowania przepi-

sów dotyczących unikania i uchylania się od opodatkowania. Celem władz podatkowych wy-

daje się zatem, ceteris paribus, minimalizacja kosztów i zasobów używanych w celach wzmoc-

nienia tax compliance. Wnioski z badań prezentowanych w jednotematycznym cyklu publikacji 

mogą pomóc w prawidłowym kształtowaniu krajowych polityk podatkowych. Co więcej, 

zmniejszenie napięć pomiędzy aktorami, wynikających z rozbieżnych interesów, może nastąpić 

nie tylko na płaszczyźnie krajowej (na linii podatnik – władza podatkowa), ale również w wy-

miarze międzynarodowym (na arenie państw stosujących (bądź nie) szkodliwą konkurencję 

podatkową). Szerokie wdrożenie międzynarodowych standardów przejrzystości, wymiany in-

formacji i uczciwej konkurencji podatkowej może przyczynić się do osiągnięcia tzw. level play-

ing field – zapewnienia równych warunków działania dla podmiotów gospodarczych, a także 

likwidacji nieefektywności krajowych systemów podatkowych.  

Wkładem do nauk o finansach jest zatem katalizujący wpływ wniosków wypływają-

cych z podjętych badań na zastosowanie w praktyce. Daje bowiem możliwość osiągnięcia 

w gospodarce nowych efektów, zwiększenia sprawności stosowania polityk podatkowych 

oraz (w dłuższej perspektywie) zmniejszenia napięć i konfliktów na linii podatnik – wła-

dza podatkowa, a także pomiędzy poszczególnymi państwami.  

Przedstawione w jednotematycznym cyklu publikacji rozważania mają charakter eksplora-

cyjny (stwierdzają fakty dotyczące przedmiotu badania), klasyfikacyjny (opisują własności i 

cechy przedmiotu badania, jego klasyfikację i typologię, a także prowadzą do wykrycia tożsa-

mości) i eksplikacyjny (identyfikują związki decyzyjne, optymalizacyjne i realizacyjne). Zgod-

nie z zamysłem habilitantki, wyniki badań stanowią oryginalne rozwiązanie zagadnienia na-

ukowego, jakim jest dostarczenie narzędzi i rekomendacji do przyszłych działań w zakre-

sie dobrych rządów i międzynarodowej wymiany informacji podatkowych w kontekście 

globalnej walki ze szkodliwą konkurencją podatkową. Do rozwoju nauk o finansach przy-

czyniło się również: 

 nakreślenie ram teoretycznych oraz określenie prawnych granic dla ogólnych koncepcji 

dobrych rządów w sferze publicznej;  
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 identyfikacja czynników formalno-prawnych niezbędnych dla procesu wdrażania po-

nadnarodowych standardów podatkowych; 

 identyfikacja priorytetów niezbędnych dla procesu wdrażania dobrych rządów w spra-

wach podatkowych, wskazujących, iż podstawowe zasady kształtujące dobre standardy 

zarządzania podatkowego powinny być niezmienne i takie same dla wszystkich; przy 

jednoczesnym dopuszczeniu różnych dróg ich wdrażania przez poszczególne kategorie 

krajów (szczególnie terytoria wschodzące). 

 przewartościowanie poglądów na kwestię wprowadzenia ponadnarodowych rozwiązań 

do procesu kształtowania krajowych polityk podatkowych suwerennych państw; 

 ocena stopnia realizacji standardu prawnego good tax governance w Unii Europejskiej 

oraz ukazanie kluczowych kwestii, z którymi muszą zmierzyć kraje członkowskie w 

procesie wdrażania standardów podatkowych. 

Wnioski w badań stanowią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby określonych podmiotów 

borykających się ze skutkami szkodliwej konkurencji podatkowej, braku przejrzystości prze-

pływów finansowych i agresywnych praktyk podatkowych. Rozwój globalnej gospodarki i 

wielość międzynarodowych relacji sprawiają, iż jednostronne rozwiązania straciły na skutecz-

ności. Sprawia to, że polityki podatkowe – mimo iż nierozerwalnie związane z suwerennością 

– nie mogą być rozwijane w izolacji. Stąd zalecenia wypływające z przeprowadzonych badań 

mogą okazać się pomocne w procesie wdrażania analizowanych standardów do krajowych sys-

temów prawnych. Odbiorcami wyników badań prezentowanych w niniejszym cyklu są za-

równo teoretycy, politycy, władze państwowe, jak i przedsiębiorcy.  
 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych  

5.1. Inne wątki badawcze ujęte w publikacjach, poza jednotematycznym cyklem 

Pozostały dorobek naukowy skupia się wokół dwóch obszarów zagadnień:  

(1) Agresywnej optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw, badanej w ujęciu międzynaro-

dowym, a także  

(2) Ocenie efektywności umów o wymianie informacji podatkowych w relacjach z „teryto-

riami niewspółpracującymi”, o rozwiniętej poufności bankowej.  

Wyżej wymienione nurty badawcze stanowią uzupełnienie podstawowego obszaru badań, za-

prezentowanego we wcześniejszej części Autoreferatu. 

Do badań w zakresie Agresywnej optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw odnoszą 

się następujące prace: 
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Artykuł Brodzka (2013b) stanowi łącznik pomiędzy wcześniej zaprezentowanymi pracami 

koncentrującymi się na dobrym zarządzaniu podatkowym i tworzeniu efektywnego systemu 

międzynarodowej wymiany informacji podatkowych, a studiami w skali mikro, rozpatrującymi 

perspektywę przedsiębiorstw. Autorka w opracowaniu zanalizowała problem uchylania się od 

opodatkowania z punktu widzenia transnarodowych korporacji. Dla pokreślenia ważności pod-

jętego zagadnienia przytoczyła badania wskazujące na skalę manipulowania cenami transfero-

wymi, podniosła również problem wykorzystania spółek zależnych, ulokowanych w krajach 

offshore. Po prezentacji najczęściej stosowanych rodzajów spółek specjalnego przeznaczenia 

autorka dokonała próby oceny wpływu transnarodowych korporacji na międzynarodowe prze-

pływy finansowe. Zanalizowała również aspekt działalności międzynarodowych korporacji w 

kontekście gospodarek wschodzących.  

W kolejnej części artykułu autorka zwróciła uwagę na inicjatywy, mające zabezpieczyć 

krajowe systemy podatkowe przed nadmierną utratą wpływów na skutek agresywnego plano-

wania podatkowego, stosowanego przez multinarodowe korporacje. Ze względu na tematykę 

badań koncentrującą się na perspektywie podmiotów gospodarczych, studiom poddane zostały 

mechanizmy mające wpływ na sposób kształtowania podstawy podatkowej ponadnarodowych 

przedsiębiorstw (i bezpośrednio przekładające się na wysokość płaconych przez nie podatków). 

Tym samym autorka przybliżyła zagadnienia związane z wprowadzaniem regulacji dotyczące 

zagranicznej spółki kontrolowanej (Controlled Foreign Corporation/Company, CFC), oraz z 

modyfikacjami w zakresie cen transferowych. Wnioski z analiz okazały się spójne z wynikami 
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badań prowadzonych w ramach głównego nurtu badawczego: wskazywały, iż działania admi-

nistracji podatkowych, prowadzone w celu ograniczenia możliwości stosowania agresywnych 

praktyk podatkowych muszą być wprowadzane zarówno na poziomie krajowym, jak i między-

narodowym, wymagają wprowadzania nowych mechanizmów zabezpieczających oraz uszcze-

góławiania zasad już istniejących. 

Kolejna przedstawiona praca stanowiąca rozdział w monografii, Brodzka, Biernacki 

(2016), analizuje kwestię krajowych polityk podatkowych w kontekście konkurencyjności mię-

dzynarodowej i tym samym stanowi zwrot w kierunku perspektywy makro. Monografia Trends 

and Players in Tax Policy, wydana nakładem wydawnictwa IBFD w serii WU Institute for 

Austrian and International Tax Law, za cel postawiła sobie dokonanie kompleksowego prze-

glądu trendów w politykach podatkowych, zachodzących od przełomu wieków w 33 krajach 

na całym świecie. Poza aspektami krajowymi w pozycji zawarto również zarys globalnych 

zmian i rekomendowanych praktyk, mających wpłynąć na poprawę światowego klimatu podat-

kowego. W części monografii dotyczącej Polski autorzy zastosowali dynamiczne podejście do 

zagadnienia realizacji celów polityki podatkowej Polski w warunkach globalnej gospodarki. 

Dokonali szczegółowego opisu polskiego systemu podatkowego (w tym najważniejszych 

zmian zachodzących w polityce podatkowej Polski od 2000 r.), podnieśli kwestię podatków 

osobistych i korporacyjnych oraz zbadali ich wzajemne interakcje. W dalszej części autorzy 

zanalizowali krajowe procesy opracowywania i przeglądu przepisów podatkowych. Zbadali 

sposób inicjowania reform, jak również kroki stanowienia prawa i zaangażowane podmioty. 

Następnie dokonali przeglądu kształtowania szeroko pojętego środowiska podatkowego oraz 

„budowania wiedzy podatkowej”. Zanalizowali wymagania stosowane do praktyków podatko-

wych – zarówno urzędników publicznych, jak i prywatnych doradców – oraz prześledzili pro-

ces nabywania przez praktyków wiedzy w zakresie tworzenia przepisów podatkowych. Autorzy 

podjęli również temat postrzegania statusu pracowników administracji podatkowej, poziomu 

korupcji, zwracając uwagę na zmiany zachodzące w czasie w badanym obszarze. W kolejnej 

części autorzy poddali badaniom relacje pomiędzy administracją podatkową a podatnikiem. 

Zanalizowali prawa podatnika, poruszając zagadnienia związane z sankcjami i możliwościami 

odwoławczymi. Dokonali także przeglądu środków prawnych wprowadzonych w celu ochrony 

podstawy opodatkowania przedsiębiorstw.  

W drugiej części opracowania autorzy zwrócili uwagę na zmiany zachodzące w polityce 

podatkowej Polski w świetle globalnych trendów gospodarczych. Dokonali identyfikacji czyn-

ników kształtujących ww. politykę w wymiarze międzynarodowym. Przedstawili grupy inte-
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resu i zbadali ich oddziaływanie na decyzje dotyczące polityki podatkowej, w analizie uwzględ-

niając również rolę organizacji międzynarodowych i regionalnych. W kolejnej części opraco-

wania autorzy skoncentrowali się na identyfikacji głównych czynników stanowiących o kon-

kurencyjności podatkowej Polski. Przedstawili stan polskich uregulowań (oraz zmiany histo-

ryczne) w zakresie korzyści i ulg podatkowych. Zanalizowali stosowane instrumenty w kon-

tekście ich rzeczywistej zdolności do wspierania inwestycji wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zwrócili również uwagę na kwestie działań mających zapobiegać erozji podstaw podatkowych. 

W tym celu zidentyfikowali oraz poddali ocenie krajowe środki mające na celu ograniczenie 

międzynarodowego agresywnego planowania podatkowego.  

W ostatniej części opracowania autorzy rozważyli perspektywy zmian dla Polski w kon-

tekście światowego trendu implementacji standardów dobrego zarządzania, przejrzystości i wy-

miany informacji podatkowych do krajowych porządków prawnych. Dokonali próby nakreśle-

nia kierunków zmian dla Polski w kształtowaniu polityki podatkowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem związku pomiędzy tax governance a corporate governance, a także zaryso-

wania przyszłych trendów w pozycji podatkowej Polski w aspekcie międzynarodowym. Opra-

cowanie, stanowiące przegląd uwarunkowań składających się na konkurencyjność podatkową 

Polski, niesie ze sobą walory poznawcze szczególnie w kontekście międzynarodowych relacji 

i trendów wpływających na kształt globalnego klimatu podatkowego. 
 

Kolejne dwie publikacje są odzwierciedleniem studiów nad agresywnym planowaniem po-

datkowym, przeprowadzanych w skali mikro. Autorzy, obserwując tendencje w trendach świa-

towych, zaprezentowane we wcześniejszych artykułach, postanowili przyjrzeć się agresywnym 

praktykom podatkowym z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw. Decydującym elementem 

wpływającym na decyzję o podjęciu badań były jednakże zarysowujące się perspektywy: (1) 

wzrostu przejrzystości w relacjach pomiędzy administracjami podatkowymi dotyczącymi za-

wierania międzynarodowych porozumień podatkowych (opisane w artykułach Brodzka 

(2017), Brodzka (2018)), a także (2) nowych obowiązków raportowych CbCR największych 

międzynarodowych przedsiębiorstw (raportowanie według jurysdykcji zostało zanalizowane w 

artykule Brodzka (2017a)). Zmiany te dawały nadzieję na znacznie lepszą dostępność danych, 

co umożliwiłoby w przyszłości przeprowadzenie szerszych studiów nad praktykami agresyw-

nej optymalizacji podatkowej. Tym samym analizy, których efektem były dwa prezentowane 

artykuły, zostały potraktowane jako badanie pilotażowe, mogące stanowić przyczynek do dal-

szych prac. 
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Studia literatury przedmiotu, zarówno polsko, jak i angielskojęzycznych, przeprowadzone 

w Brodzka, Biernacki, Chodorek (2016), wskazały na obszerność zagadnienia agresywności 

podatkowej przedsiębiorstw. Autorzy dokonali prezentacji głównych mechanizmów planowa-

nia podatkowego, wykorzystujących aspekty techniczne systemu podatkowego lub rozbieżno-

ści pomiędzy dwoma (wieloma) systemami podatkowymi w celu zmniejszenia zobowiązań po-

datkowych. Przedstawili koncepcje związane z agresywnością podatkową przedsiębiorstw, roz-

ważając wpływ badanego zjawiska na: ryzyko firmy, zmiany cen akcji przedsiębiorstwa, a 

także badając jego związek z „parametrami firmy” i „kontraktem” zawartym z udziałowcami.  

Następnie autorzy zaproponowali metodologię zastosowaną w celu ustalenia rzeczywistych 

stawek podatków płaconych przez przedsiębiorstwa. Metoda, w ślad za pracami Guenthera, 

Matsunaga, Williamsa (2013), łączyła w sobie zarówno elementy memoriałowej ewidencji bi-

lansowej w obszarze różnic przejściowych, trwałych oraz podatku odroczonego, z kasową pre-

zentacją podatku faktycznie zapłaconego, ujmowanego w rachunku przepływów pieniężnych. 

W oparciu o przyjętą metodologię autorzy dokonali analizy efektywnych stawek podatkowych, 

zapłaconych w latach 2010-2014 przez największe spółki notowane na krajowej Giełdzie Pa-

pierów Wartościowych i ujmowane w wycenie indeksu WIG20. Wyniki zostały zaprezento-

wano w podziale na pięć grup, uzależnionych od sektora, w którym działa określony podmiot. 

Ich analiza wykazała silne powiązanie efektywnych stawek podatku z branżą, w której działała 

dana spółka. Podczas gdy przedsiębiorstwa finansowe płaciły stosunkowo wysokie podatki w 

stosunku do osiągniętego zysku brutto, sektor energetyczny raportował znikomą stopę efektyw-

nego opodatkowania. Przy interpretacji wyników tego sektora autorzy wskazali na wysokie in-

westycje w infrastrukturę, którą zmuszone są ponosić spółki z tej branży. Podnieśli również 

kwestię wrażliwości na decyzje polityczne, ze względu na wysoki udział Skarbu Państwa w ich 

kapitale zakładowym. Jednocześnie firmy działające w branży paliwowej i surowcowej wyka-

zywały bardzo zmienne stawki podatku efektywnego. Uzasadnione one były przede wszystkim 

koniunkturą gospodarczą na rynku surowcowym, co przekładało się na wysokość wyniku fi-

nansowego. Wstępne wyniki analizy wykazały również, iż niektóre podmioty polskie, w dąże-

niu do zmniejszenia efektywnej stawki podatku decydują się na działania optymalizacji zagra-

nicznej, wychodząc z założenia, iż krajowe obciążenia podatkowe mogą być trwałym hamul-

cem dla planów ekspansji. 

W kolejnym artykule Brodzka, Biernacki (2018) autorzy, przyjmując te same przesłanki 

i założenia metodologiczne, wyszli z założenia, iż koncentracja dalszych analiz na firmach 

działających w ramach jednej branży pomoże zachować jednorodność grupy i może pozwolić 
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na identyfikację trendów w kształtowaniu się poziomu efektywnych stawek podatkowych. Wy-

bór jednego sektora gwarantował większą liczbę podobnych podmiotów niż początkowe bada-

nie spółek WIG-20; analiza spółek notowanych na GPW gwarantowała dostęp do sprawozdań 

finansowych niezbędnych do dokonania studiów nad agresywnością podatkową firm. W pre-

zentowanym badaniu przeanalizowano wysokość podatku dochodowego od osób prawnych 

płaconego przez spółki deweloperskie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-

szawie i uwzględnione w wycenie indeksu WIG-Nieruchomości (WIG-NRCHOM). Szczegó-

łowa analiza wykazała, że wybrana grupa 34 spółek, pomimo, że relatywnie liczna, nie jest 

wystarczająco jednorodna, by objąć badaniem wszystkie podmioty z grupy. W rezultacie w 

grupie badawczej znalazło się 12 przedsiębiorstw. W zamierzeniu autorów wyniki analiz miały 

pozwolić ocenić poziom agresywności podatkowej polskich firm z sektora nieruchomości, a 

także ich zdolność do obniżenia bieżących płatności podatkowych w perspektywie długotermi-

nowej. Przeprowadzone badania unaoczniły główny problem, z jakim należy się liczyć przy 

analizie zagadnień agresywności podatkowej od strony mikro – brak homogeniczności grup 

badawczych i trudności z pozyskaniem danych. To może tłumaczyć, dlaczego studia nad efek-

tywnymi stawkami podatkowymi, osiąganymi przez polskie przedsiębiorstwa, nie są prowa-

dzone na szerszą skalę. Wydaje się, iż przesłanki towarzyszące podjęciu badań pilotażowych, 

przez przyczynienie się do znacznie lepszej dostępności danych, umożliwią podjęcie takich ba-

dań w przyszłości. 
 

W obszarze badawczym analizującym efektywność wykorzystania umów o wymianie 

informacji podatkowych w relacjach z tzw. „terytoriami niewspółpracującymi”, autorka 

zaprezentowała jeden artykuł: 

[1] A. Brodzka (2018a), Skuteczność umów o wymianie informacji podatkowych w relacjach 

z państwami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową, Studia Prawno-Ekonomiczne 

t. CVI, 2018, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, str. 181-195. 

Publikacja przedstawia wyniki prac cząstkowych, podjętych w trakcie pobytu badawczego w 

Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance w Monachium (2016). Badania z zakresu 

wymiany informacji podatkowych z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową, 

prowadzone w latach 2016-2018, są traktowane przez habilitantkę jako projekt pilotażowy. Au-

torka przewiduje rozwinięcie studiów nad stopniem wykorzystania umów o wymianie infor-

macji w relacjach z krajami niewspółpracującymi na wszystkie kraje unijne. Dodatkowo za-

mierza zbadać perspektywy wykorzystania automatycznego trybu wymiany, w kontekście mul-

tilateralnego instrumentu, jakim jest Common Reporting Standard. 
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O ważności podjętego tematu świadczy bardzo pozytywna ocena komisji stypendialnej Ma-

rie Curie Individual Fellowship, oceniającej jakość projektów naukowych. Zgłoszony przez 

habilitantkę projekt badawczy „The past, today and the future of the International Exchange of 

Tax Information” co prawda nie został zaakceptowany, ale ze względu na wysoką ocenę pro-

jektu (90%) zyskał tzw. “Seal of Excellence”.  

Ze względu na fakt, iż porozumienia o wymianie informacji podatkowych (Tax Information 

Exchange Agreements, TIEAs) są relatywnie nowymi instrumentami w rzeczywistości nie tylko 

polskiej, ale również międzynarodowej, w artykule A. Brodzka (2018a) autorka podjęła próbę 

odpowiedzi na pytanie, czy TIEAs są rzeczywiście stosowane w celach utrzymania międzyna-

rodowych relacji z „krajami niewspółpracującymi”. Do badań autorka wybrała dwa kraje 

unijne, Polskę i Holandię, wychodząc z założenia, iż ewentualne różnice w poziomie rozwoju, 

doświadczeniach oraz ekspozycji na międzynarodowe relacje biznesowe pozwolą na uchwyce-

nie dynamicznego aspektu ewentualnej współpracy z terytoriami stosującymi szkodliwą kon-

kurencje podatkową. Metodą analityczno-porównawczą autorka zbadała aktualny stan prawny 

umów TIEA oraz jego wpływ na możliwość uzyskania informacji od administracji podatko-

wych terytoriów offshore. W celu odpowiedzi na pytanie badawcze autorka złożyła zapytanie 

do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie pełniącego funkcję Centralnego Biura 

Łącznikowego (Central Liaison Office, CLO), odpowiedzialnego za kontakty i wymianę infor-

macji z administracją podatkowo-skarbową innych państw. Badanie wskazało, iż umowy o wy-

mianie informacji podatkowych stanowią instrument nowy, który zaczął być wykorzystywany 

przez Polskę bardzo niedawno. Wywiady pogłębione przeprowadzone wśród pracowników 

biura łącznikowego wykazały, iż niewielka liczba złożonych wniosków o informacje nie po-

winna prowadzić do oceny dyskwalifikującej zasadność wprowadzenia TIEA. Respondenci 

wskazywali na czas potrzebny do przygotowania odpowiednich procedur, podkreślili, iż w la-

tach wcześniejszych nie dysponowano żadną podstawą prawną, która pozwoliłaby im na zwró-

cenie się o pomoc w uzyskaniu informacji podatkowych do rajów podatkowych. Przewidywali 

również częstsze i bardziej aktywne wykorzystanie umów o wymianie informacji podatkowych 

w przyszłości.  

Przeprowadzone studia wykazały, iż porozumienia TIEA wypełniły lukę w relacjach w „te-

rytoriami niewspółpracującymi”. Późniejsze porównanie wyników z danymi uzyskanymi z ad-

ministracji podatkowej Królestwa Niderlandów – kraju o znacznie dłuższej tradycji w wymia-

nie informacji z terytoriami trzecimi – pozwoliło na dokonanie oceny efektywności wykorzy-

stania polskich porozumień TIEA. Wyniki, uzyskane z Holenderskiego Centralnego Biura 
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Łącznikowego, wskazywały na szerokie wykorzystanie porozumień TIEA do uzyskiwania in-

formacji podatkowych z „terytoriów niewspółpracujących”. Pogłębione wywiady z przedsta-

wicielami administracji podatkowej Holandii potwierdziły ważność badanych instrumentów. 

Uzyskane wyniki unaoczniły, iż doświadczenie w kontaktach z rajami podatkowymi może 

przełożyć się na skuteczność podejmowanych działań. Stanowi to dobry prognostyk dla Polski, 

niezależnie od początkowo niewielkiej liczby wniosków o wymianę informacji podatkowych, 

składanych przez administrację polską. Przedstawiciele administracji podatkowej wskazywali 

również na istotny element uczenia się – sukcesy związane z wykorzystaniem analizowanych 

instrumentów powodowały większą pewność siebie urzędników, którzy w konsekwencji po-

sługiwali się nimi chętniej i częściej. Niebagatelne znaczenie miało także nawiązanie i później-

sze podtrzymywanie relacji z administracjami krajów trzecich będących odbiorcami zapytań. 

W procesie współpracy doszło do niespodziewanego efektu synergii: kraj wnioskujący nabywał 

doświadczenia w sporządzaniu wniosków i chętniej korzystał z instrumentów TIEA, a terytoria 

otrzymujące wnioski stopniowo zaczęły traktować współpracę w zakresie wymiany informacji 

podatkowych jako standardowy element rzeczywistości, a nie jako czynnik grożący utracie ich 

pozycji konkurencyjnej. 

 

5.2. Dorobek naukowy i jego cytowalność 

Habilitantka jest autorką w sumie 48 publikacji naukowych. W trakcie studiów doktoranckich 

opublikowała 9 artykułów w j. polskim: 4 rozdziały w monografiach, 3 artykuły w recenzowa-

nych Zeszytach Naukowych, 1 artykuł w recenzowanym Wydawnictwie Konferencyjnym oraz 

1 artykuł w prasie biznesowej.  

Po uzyskaniu tytułu doktora przygotowała 39 publikacji, w tym 20 pozycji w j. angielskim,  

1 przedruk chiński artykułu angielskojęzycznego oraz 18 w j. polskim. W j. angielskim ukazały 

się: 1 monografia (wydana przez LAP Lambert Academic Publishing w Saarbrucken), 1 roz-

dział monografii (we współautorstwie) wydanej przez International Bureau of Fiscal Documen-

tation (IBFD) w Amsterdamie, 4 artykuły w Conference Proceedings (w tym 2 indeksowane 

przez Web of Science, z czego 1 napisany we współautorstwie), 10 artykułów w tytułach za-

granicznych (Holandia, USA, Litwa, Bułgaria, Ukraina, w tym 3 artykuły w European Taxation 

i 1 w US-China Law Review – tytuł do 2015 r. znajdujący się na liście B Ministerstwa (poz. 

2326) oraz 4 pozycje w angielskojęzycznych edycjach wydawnictw polskich (Zeszyty Teore-

tyczne Rachunkowości, Nauki o Finansach i Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu).  
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Wszystkich 18 artykułów polskojęzycznych zostało opublikowanych w recenzowanych 

czasopismach znajdujących się na liście B, takich jak: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu, Studia Prawno-Ekonomiczne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 

Annales UMCS Sectio H Oeconomia Uniwersytetu w Lublinie, Zeszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nierów-

ności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ekonomia i Prawo Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Toruniu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Pozna-

niu, Kwartalnik Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Zestawienie dorobku publika-

cyjnego po uzyskaniu tytułu doktora przedstawiono w Tabeli 1. 

 

 
 

W Tabeli 2 zostały zaprezentowane dane na temat cytowalności dorobku naukowego habili-

tantki w latach 2009-2019.  
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Ze względu na znacznie większą liczbę cytowań prac obcojęzycznych niż te przedstawiane 

w statystykach Biblioteki Głównej UEW, w Załączniku 7 do Autoreferatu habilitantka zamie-

ściła zestawienia wskazujące na ich rzeczywistą liczbę. Analiza Internetu, baz Open Accesso-

wych, a także zestawienie dostarczone przez bibliotekę IBFD, wykazały, iż w latach 2013-2019 

na 15 artykułów autorstwa habilitantki powoływano się 83 razy. Najwięcej cytowań uzyskały 

artykuły opublikowane w European Taxation (Brodzka, Garufi (2012),  Brodzka (2013a) i  

Brodzka (2016)) – w sumie powołano się na nie 55 razy (w 21 monografiach i 34 artykułach 

naukowych). 
 

Nagrody za osiągnięcia naukowo-badawcze 

Liczne wyjazdy i duża aktywność międzynarodowa w latach 2011-2016 sprawiły, iż pierwszy 

wniosek o nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu habilitantka złożyła 

dopiero w 2017 r., nie składając wniosków w latach wcześniejszych. W rezultacie przyznano 

jej dwie nagrody Rektora (drugiego stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, 2016, 

2017).  

W 2015 r. habilitantce przyznano również Grant of Münster Institute of Accounting and 

Taxation (Westphalian Wilhelms University, Niemcy), stanowiący nagrodę za zgłoszony pro-

jekt badawczy „Automatic exchange of tax information in the European Union”. 

 

5.3. Projekty badawcze 

Granty badawcze 

W prezentowanym okresie habilitantka została stypendystką dwóch indywidualnych grantów 

badawczych, w roku 2011 i 2016. Pierwszy: Ernst Mach Grant, finansowany przez austriackie 

Federalne Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki, umożliwił 5-miesięczny pobyt w Institute 

for Austrian and International Tax Law in Vienna University of Economics and Business 

(Wiedeń, Austria), w ramach którego realizowano projekt badawczy „Tax competition among 

EU members and third countries” (03-08.2011). Drugi grant na pobyt badawczy został przy-

znany przez Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (Monachium, Niemcy) 

i pozwolił na realizację projektu „Tax information exchange with uncooperative countries – 

the past, today and the future” (czerwiec 2016). 
 

Badania statutowe 

W ramach badań statutowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicz-

nego we Wrocławiu habilitantka uczestniczy w realizacji badań statutowych:  
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(1) Uwarunkowania i perspektywy zmian systemu finansowego państwa (realizowane zada-

nia: Umowy o wymianie informacji podatkowych z krajami stosującymi szkodliwą kon-

kurencję podatkową: skuteczność działania, perspektywy rozwoju; Zmiana międzynaro-

dowego standardu wymiany informacji podatkowych (lata 2016-2018)) oraz  

(2) Zmiany systemu finansowego państwa w dobie transformacji (realizowane zadania: 

Wspólna polityka podatkowa Unii Europejskiej. Międzynarodowa współpraca w dziedzi-

nie podatkowej (w ramach obszaru Rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw, lata 2013-

2015), Centra finansowe offshore (w ramach obszaru Rynki Finansowe, lata 2009-2012). 
 

Inne 

Habilitantka podjęła również staranie o uzyskanie finansowania w ramach programu Marie 

Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Horizon 2020. Jak wspomniano powyżej, wniosek 

o stypendium Marie Curie nie został zaakceptowany, ale ze względu na wysoką ocenę projektu 

(90%) zyskał tzw. “Seal of Excellence”, certyfikat zaświadczający o wysokiej jakości złożonej 

propozycji, rekomendujący projekt badawczy do finansowania z innych potencjalnych źródeł.  

 

5.4. Działalność międzynarodowa 

Ważną rolę w rozwoju zainteresowań badawczych A. Brodzkiej odegrały kontakty międzyna-

rodowe. Jak zaznaczono powyżej, po uzyskaniu tytułu  doktora habilitantka miała okazję 

uczestniczyć w dwóch wyjazdowych stypendiach badawczych. Międzynarodowa aktywność 

umożliwiła jej podejmowanie aktualnych i ważkich tematów naukowych, a prezentacja cząst-

kowych wyników badań na międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych przy-

czyniła się do wzbogacenia prowadzonych analiz. W latach 2009-2018 habilitantka uczestni-

czyła w 44 konferencjach naukowych (31 zagranicznych), na 29 spośród nich prezentując cząst-

kowe wyniki badań (10 konferencji polskich, 19 zagranicznych – w Austrii, Niemczech, Ho-

landii, Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Bułgarii, Turcji, na Litwie i Ukrainie).  

Konsekwencją pobytów badawczych i udziału w międzynarodowych konferencjach było 

rozszerzenie współpracy w zakresie projektów badawczych i organizacji wydarzeń naukowych: 

z Mykolas Romeris University z Wilna (w zakresie organizacji międzynarodowego seminarium 

International Anti-Fraud Training of Vat Fraud Prevention as EU’s Financial Stability Support 

Measure, 4-5.08.2016, Wilno) oraz z Mendel University w Brnie (współpraca przy projekcie 

badawczym: Transfer Pricing Issues of Small and Medium Sized Enterprises, finansowanym 

przez Grant Agency of the Czech Republic, a także przy projekcie Financial Accounting II 

focusing on V4 countries finansowanym przez Visegrad Fund).  
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W latach 2014-2018 habilitantka została członkiem komitetów naukowych pięciu zagra-

nicznych konferencji. W roku 2019 jest członkiem komitetów dwóch kolejnych zagranicznych 

wydarzeń naukowych. W związku z aktywnością w komitetach naukowych konferencji habili-

tantka została również zaproszona do trzech komitetów redakcyjnych zagranicznych czasopism 

naukowych, z czym wiązały się recenzje artykułów angielskojęzycznych, składanych do publi-

kacji (w Conference Proceedings). Dodatkowo, habilitantka wykonywała recenzje artykułów 

złożonych do polskich tytułów: Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości (artykuł angielsko-

języczny), Zeszytu „Finanse” w serii Debiuty Studenckie, wydawanej przez Wydawnictwo UE 

we Wrocławiu, a także do indeksowanych prze Web of Science Prac Komisji Geografii Prze-

mysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Szczegółowy wykaz osiągnięć znajduje się w 

Załączniku 7 do Autoreferatu. 

W 2016 r. habilitantka została członkiem Virtus Global Center for Corporate Governance. 

Centrum, zrzeszające około 80 ekspertów z całego świata, prowadzi działalność badawczą i 

popularyzatorską w dziedzinie ładu korporacyjnego i międzynarodowych regulacji w instytu-

cjach finansowych. 

 
   

5.5. Działalność organizacyjna, dydaktyczna i popularyzatorska 

Działalność organizacyjna 

Działalność organizacyjna habilitantki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kon-

centruje się na trzech obszarach: kontaktach ze sferą biznesu, pośredniczeniu w kontaktach z 

zagranicznymi ośrodkami naukowymi w celu umiędzynarodowienia działań rodzimej uczelni, 

współpracy ze studenckimi kołami naukowymi w zakresie wydarzeń naukowych oraz prowa-

dzenia wykładów autorskich (Koło Naukowe Audytor, Międzywydziałowe Koło Naukowe 

Bankowości Bankier, Koło Naukowe Rynku Kapitałowego Hossa ProCapital). Bardziej szcze-

gółowe informacje o przedstawionych poniżej wydarzeniach znalazły się w Załączniku 7 do 

Autoreferatu. 

W marcu 2016 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych habilitantka została po-

wołana do Rady Biznesu Kierunku Finanse i Rachunkowość (FiR). Rada Biznesu, zrzeszająca 

(oprócz pracowników naukowych) osoby ze środowiska biznesowego działające w obszarze 

finansów, rachunkowości i podatków, w latach 2016-2017 wspierała Kierunek FiR radą, oce-

niała skuteczność nauczania studentów, a także wypowiadała się na temat kierunków kształce-

nia na wydziale, opiniując zmiany tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku. 
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W sferze działań zmierzających do większego umiędzynarodowienia rodzimej uczelni jako 

najistotniejszą A. Brodzka ocenia współpracę z Centrum Zarządzania Projektami UE we Wro-

cławiu. Po uzyskaniu członkostwa w Virtus Global Center for Corporate Governance habili-

tantka pośredniczyła w nawiązaniu kontaktów z Centrum Virtus. W konsekwencji w marcu 

2017 r. doszło do podpisania Memorandum of Understanding, stanowiącego wiążącą umowę o 

współpracy. Podpisanie Memorandum zaskutkowało wspólnym projektem w zakresie pozyska-

nia studentów zagranicznych na angielskojęzyczne studia II stopnia (Master Studies: in Fi-

nance, International Business, Business Administration, International Logistics, Business Ma-

nagement, Master of Business Administration – Executive MBA Program; współpraca z Biurem 

Rekrutacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).  

Kontakty wyniesione z pobytów badawczych i międzynarodowych konferencji okazały się 

również pomocne przy współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-

cławiu, jako że pozwoliły na pozyskanie zagranicznych naukowców do Rady Naukowej cza-

sopisma Nauki o Finansach. Przyczyniło się to do istotnego zwiększenia umiędzynarodowienia 

opisywanego czasopisma. 
 

Działalność dydaktyczna 

Umiędzynarodowienie badań przełożyło się nie tylko na jakość prac badawczych, ale stanowiło 

również dużą pomoc w działalności dydaktycznej. Kontakty z zagranicznymi ośrodkami nau-

kowymi pozwalały na zapoznawanie się z najnowszymi problemami, pojawiającymi się w sfe-

rze międzynarodowych podatków; przyczyniły się też do wzbogacania warsztatu. Miało to po-

zytywny wpływ na jakość prowadzonych zajęć – zarówno w języku polskim (na studiach I i II 

stopnia oraz na studiach podyplomowych, wymienionych w załączniku 5 do Autoreferatu), jak 

i w języku angielskim, do których habilitantka opracowała autorskie materiały dydaktyczne 

oparte na prowadzonych przez nią badaniach (wykłady Introduction to European Tax Law oraz 

Fiscal Optimisation of Individuals dla studentów Erasmus w latach 2014-2017 oraz wykłady i 

ćwiczenia Corporate Finance na specjalizacji Bachelor in Management and Marketing (zajęcia 

od roku 2018/2019). Ciekawe przedstawienie niełatwych zagadnień z obszaru międzynarodo-

wych podatków stanowi duże wyzwanie, ale też przynosi satysfakcję, przejawiającą się w wy-

sokich ocenach studentów (średnia 4,68)14 oraz w monitorowaniu późniejszych karier studen-

tów (szczególnie absolwentów specjalizacji Doradztwo Podatkowe, z których duża część utrzy-

muje kontakty z macierzystą uczelnią). 

                                                
14 Średnia ocena zajęć prowadzonych przez habilitantkę to 4,68 (źródło: Ocena zajęć dydaktycznych przez stu-
dentów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, średnia arytmetyczna z ocen semestralnych). 






