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Streszczenie: Celem artykułu jest analiza tematyki systemu międzynarodowej wymiany 
informacji o tzw. indywidualnych porozumieniach podatkowych, zawieranych przez ad-
ministracje podatkowe krajów członkowskich z międzynarodowymi korporacjami. Obo-
wiązkowa i automatyczna wymiana informacji, uchwalona w grudniu 2015 r. za sprawą 
Dyrektywy 2015/2376, ma stanowić skuteczny środek w walce z międzynarodową agre-
sywną optymalizacją podatkową. W artykule zaprezentowano przesłanki towarzyszące 
wprowadzeniu nowych rozwiązań, zbadano, jak implementacja przepisów unijnych prze-
kłada się na rzeczywistość polską oraz dokonano próby oceny perspektyw rozwoju pol-
skich instrumentów objętych postanowieniami dyrektywy. 
 

Słowa kluczowe: automatyczna wymiana informacji podatkowych, transgraniczne  
interpretacje indywidualne prawa podatkowego, uprzednie porozumienia cenowe, poli-
tyka podatkowa Unii Europejskiej. 
 
JEL Classification: F23, H2, H26, H7, G3. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Kwestie związane z erozją podstawy podatkowej osób prawnych i prakty-
kami międzynarodowego planowania podatkowego od kilkudziesięciu lat były 
przedmiotem dyskusji na szczeblu unijnym. Agresywne strategie optymalizacji, 
określane jako „zgodne z literą, ale nie duchem prawa”, są często stosowane 
przez międzynarodowe podmioty. OECD [2013] wskazuje, iż praktyki te umoż-
liwiają wielonarodowym korporacjom płacenie podatku od osób prawnych na 
poziomie 5%, podczas gdy w tym samym czasie mniejsze firmy obciążane są 
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podatkiem do 30%. Badania Eggera, Eggerta i Winnera [2012] również potwier-
dzają opisywane zjawisko: obciążenia związane z podatkiem od osób prawnych 
dla firm prowadzących działalność transgraniczną są przeciętnie do 30% niższe 
niż dla krajowych firm obecnych tylko w jednym państwie.  

W ostatnich latach instrumentem budzącym szczególne wątpliwości stały 
się indywidualne porozumienia podatkowe, zawierane z międzynarodowymi 
korporacjami przez administracje podatkowe niektórych krajów. W pierwotnym 
założeniu celem porozumień podatkowych miało być zagwarantowanie pewno-
ści prawa dla podatnika i ograniczenie ryzyka finansowego w przypadkach, gdy 
zastosowanie przepisów podatkowych jest niejasne lub podlega rozbieżnym 
interpretacjom [Parlament Europejski, 2015]. W praktyce okazało się, iż w nie-
których krajach porozumienia są powszechnie wykorzystywane w celu arbitral-
nego nadawania korzyści podatkowych, w oderwaniu od rzeczywistej działalno-
ści gospodarczej międzynarodowych podmiotów. 
 
 
1. Problematyka indywidualnych porozumień podatkowych 
 

Do nagłośnienia skali zjawiska przyznawania przywilejów podatkowych 
dla ponadnarodowych korporacji przyczyniło się śledztwo Międzynarodowego 
Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Ujawnione w listopadzie 2014 r. wyniki 
śledztwa przedstawiały ponad 540 ułatwień podatkowych, oferowanych przez 
władze Luksemburga międzynarodowym korporacjom. Wśród ponad 340 pod-
miotów, które wykorzystały elastyczne przepisy Luksemburga i zawarły tajne 
porozumienia podatkowe, znajdowały się wielkie koncerny, takie jak Apple, 
Ikea, Pepsi, Disney. W obniżaniu zobowiązań podatkowych za pomocą firm 
luksemburskich, gromadzących dochody bierne od innych podmiotów będących 
częścią międzynarodowych grup kapitałowych, aktywnie pomagały firmy kon-
sultingowe, również z wielkiej czwórki. 

Indywidualne porozumienia podatkowe, całkowicie legalne w Luksembur-
gu, mogłyby zostać podważone za granicą, ale wyłącznie w sytuacji, gdyby wła-
dze podatkowe innego kraju uznały je za szkodliwą konkurencję podatkową 
[Wayne i in., 2014]. Czynnikiem uniemożliwiającym taki wariant był jednak ich 
tajny charakter.  

Informacje o sekretnych porozumieniach podatkowych Luksemburga wy-
wołały burzliwe reakcje innych państw członkowskich UE, argumentujących, że 
praktyki takie pozbawiają je znacznych wpływów z podatków. Wskazywano 
również, że brak przejrzystości, wraz z arbitralnością decyzji, zakłóca konkuren-
cję na jednolitym rynku europejskim [Parlament Europejski, 2015]. 
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2. Reakcje Komisji Europejskiej 
 

Dochodzenie specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego z 2014 roku wyka-
zało, iż praktyki Luksemburga nie były odosobnionym przypadkiem. Stosowanie 
przywilejów podatkowych, przerywających związek między miejscem genero-
wania dochodów a miejscem ich opodatkowania, w celu sztucznego podniesie-
nia bazy podatkowej danego kraju stało się praktyką rozpowszechnioną w Euro-
pie. Komisja specjalna potwierdziła, że interpretacje podatkowe są niekiedy 
wydawane bez żadnych ram prawnych, poprzez nieformalne lub dyskrecjonalne 
uzgodnienia.  

Ujawnienie informacji o LuxLeaks i dochodzenie parlamentarnej komisji 
specjalnej przyspieszyło decyzje na szczeblu unijnym. Uznano, że jednostronne 
środki podejmowane przez państwa członkowskie tylko przyczyniają się do 
powstania nowych rozbieżności i tym samym nowych możliwości unikania opo-
datkowania na rynku wewnętrznym [Parlament Europejski, 2016].  

W konsekwencji w dniu 6 października 2015 r. państwa członkowskie UE 
zdecydowały o wdrożeniu obowiązkowej, automatycznej wymiany informacji 
na temat transgranicznych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego  
i uprzednich ustaleń cenowych. Jako narzędzie wybrano dyrektywę w sprawie 
współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania między państwami 
członkowskimi (Dyrektywa 2015/2376, zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE).  

Wcześniejsza wersja dyrektywy dopuszczała informowanie drugiego kraju 
członkowskiego o zawartych międzynarodowych porozumieniach podatkowych. 
Wymiana mogła odbywać się na zasadzie spontanicznej, w sytuacji gdy jedno 
państwo miało podstawy, aby przypuszczać, że może dojść do strat podatko-
wych w innym państwie członkowskim. W praktyce wymiana informacji była na 
tyle rzadka, iż instrument ten został uznany za nieskuteczny [Komisja Europej-
ska, 2017].  
 
 
3.  Automatyczna wymiana informacji z zakresu interpretacji  

indywidualnych prawa podatkowego i uprzednich  
porozumień cenowych 

 
Postanowienia nowej Dyrektywy 2015/2376 zakładały, że państwa członkow-

skie będą się wzajemnie informowały o międzynarodowych porozumieniach podat-
kowych nie – jak dotychczas – spontanicznie, ale na zasadzie obowiązkowej wy-
miany automatycznej. Obowiązek ten został wprowadzony od 1 stycznia 2017 r.  
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Wymiana informacji ma się odbywać za pośrednictwem centralnej bazy da-
nych, do której będą miały dostęp wszystkie kraje UE. Co pół roku krajowe 
organy podatkowe mają przesyłać do bazy danych wykaz wszystkich wydanych 
przez siebie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego o wymiarze mię-
dzynarodowym. To ma pozostałym państwom członkowskim umożliwić zapo-
znanie się z wykazem i – w razie potrzeby – zwrócenie się o bardziej szczegó-
łowe informacje. Pierwsza wymiana informacji na temat nowo zawartych 
porozumień podatkowych nastąpiła 1 września 2017 r. Ponadto, do 1 stycznia 
2018 r. państwa członkowskie miały obowiązek dostarczyć informacje dotyczą-
ce wszystkich wcześniej obowiązujących interpretacji o wymiarze transgranicz-
nym (wydanych od 2012 r., które nadal obowiązywały 1 stycznia 2014 r.). 

Dla celów pewności prawa zakres automatycznej wymiany o transgranicz-
nych porozumieniach podatkowych powinien obejmować wszelkie formy mate-
rialne (bez względu na to, czy mają one charakter wiążący czy niewiążący i bez 
względu na sposób ich wydania). Tym samym definicja objęła porozumienia 
cenowe w zakresie cen transferowych (jedno-, dwu- i wielostronnych), porozu-
mienia związane z powstaniem stałego zakładu, statusu podmiotów hybrydo-
wych, a także sposobów obliczania wartości dla celów amortyzacji składnika 
aktywów, nabywanego pomiędzy podmiotami powiązanymi z różnych krajów 
członkowskich.  

Zgodnie z dyrektywą podatnicy, którzy zawarli międzynarodowe porozu-
mienia podatkowe, zachowali prawo do polegania na nich w toku postępowań 
lub kontroli podatkowych, pod warunkiem że fakty, na których oparto porozu-
mienie, zostały prawidłowo przedstawione, a podatnicy przestrzegają ich wa-
runków. Jednocześnie fakt, czy dany podatnik przestrzega warunków porozu-
mienia nie wpływa na obowiązek wymiany danych pomiędzy państwami 
członkowskimi. Informacje o zawarciu porozumienia powinny być przekazywa-
ne niezwłocznie po wydaniu decyzji (ew. zmianie lub jej odnowieniu).  

Dyrektywa dopuściła pewne wyjątki: udzielanie informacji nie powinno 
prowadzić do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej, 
lub procesu produkcyjnego, czy też do ujawnienia informacji, które byłyby 
sprzeczne z porządkiem publicznym. Również osoby lub grupy osób, których 
roczne przychody netto ze sprzedaży w ujęciu grupowym wynoszą mniej niż  
40 mln EUR, mogą zostać – na pewnych warunkach – wyłączone z obowiązko-
wej automatycznej wymiany. 
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4. Rozwiązania polskie  
 

Przepisy Dyrektywy 2015/2376 zostały zaimplementowane na grunt polski 
Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 
państwami [Ustawa, 2017]. Obowiązek przekazania informacji spoczął na szefie 
Krajowej Administracji Skarbowej, a wymianą zostały objęte: 1) decyzje  
w sprawach cen transakcyjnych oraz interpretacje podatkowe: 2) interpretacje 
indywidualne i 3) opinie zabezpieczające.  

Wymiana informacji dotyczy transakcji, jeśli zachodzą pomiędzy podmio-
tem krajowym a zagranicznym lub jeśli transakcje mają transgraniczne skutki. 
W przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych z automatycznej wy-
miany zostały wyłączone tylko te interpretacje, które dotyczą wyłącznie poje-
dynczej sprawy osoby fizycznej.  
 
 
4.1. Uprzednie porozumienia cenowe  
 

Polskie uprzednie porozumienia cenowe (advance pricing arrangements, 
APA) są dostępne w prawie polskim od 2006 r. Stanowią rodzaj umowy, w któ-
rej organ akceptuje metodę ustalania ceny transakcyjnej stosowanej w relacjach 
podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę 
decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest szef Krajo-
wej Administracji Skarbowej. Polska procedura APA jest adresowana do dużych 
podmiotów, przeprowadzających transakcje o znacznych wartościach. Porozu-
mienia zawierane są na przyszłość – mogą obowiązywać do pięciu lat, po upły-
wie tego okresu mogą ulec odnowieniu, pod warunkiem iż jego kluczowe ele-
menty nie uległy zasadniczej zmianie.  

Z perspektywy przedsiębiorców APA mogą być efektywnym narzędziem 
ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transakcyjnych. W praktyce 
analizowane instrumenty wykorzystywane są w bardzo umiarkowanym stopniu. 
Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w latach 2006-2016 zawarto zaled-
wie 44 porozumienia cenowe. Przez pierwsze lata obowiązywania opisywanego 
instrumentu dochodziło do zawierania wyłącznie porozumień jednostronnych. 
Pierwsze dwa dwustronne APA podpisano w 2011 r., następnie w latach 2015  
i 2016 zawarto po jednym APA. W badanym okresie podpisano tylko jedno po-
rozumienie wielostronne (w 2014 r.) [Ministerstwo Finansów, 2018]. 

Statystyki Komisji Europejskiej również wskazują na wykorzystanie pol-
skich APA w znacznie mniejszym stopniu niż w krajach unijnych szeroko 
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współpracujących z międzynarodowymi korporacjami. Na koniec 2016 r.  
w Polsce obowiązywały 24 porozumienia cenowe, w tym 7 o wymiarze dwu- 
lub wielostronnym. W tym samym okresie w najbardziej aktywnych krajach 
członkowskich obowiązywało po kilkaset porozumień APA: w Belgii 1095,  
w Luksemburgu 599, w Wielkiej Brytanii 101. Holandia nie udostępniła zagre-
gowanych danych, w zamian podała liczbę 236 APA zawartych w 2015 r.  
i 191 APAs zawartych w 2016 r. [Komisja Europejska, 2018]. 
 
 
4.2. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 
 

Interpretacje indywidualne, wydawane przez dyrektora Krajowej Izby 
Skarbowej, są najbardziej popularnym sposobem zabezpieczenia rozliczeń po-
datkowych w Polsce. Wniosek w przypadku wątpliwości w zakresie wykładni 
prawa podatkowego musi zawierać dokładny opis stanu faktycznego lub zdarzeń 
przyszłych, do której interpretacja ma się odnosić.  

Międzynarodową automatyczną wymianę informacji na temat interpretacji 
podatkowych utrudnia popularność tego instrumentu. Wielość wydawanych 
decyzji i obowiązywanie ich wyłącznie w konkretnej sprawie (oraz dokładnie 
sprecyzowanych okolicznościach) powoduje, iż trudno jest stworzyć system 
filtrujący i wyłapujący transgraniczny charakter interpretacji podatkowych. Dla 
zobrazowania skali zagadnienia w poniższej tabeli przedstawiono ilość interpre-
tacji podatkowych, wydanych w latach 2008-2016. 
 
Tabela 1.  Liczba wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych  

w latach 2008-2016 
 

Rok Liczba wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych 
2008 24 229 
2009 28 153 
2010 30 920 
2011 35 929 
2012 36 816 
2013 36 147 
2014 37 891 
2015 37 710 
2016 33 605 

 

Źródło: [Administracja Podatkowa, 2017, s. 3]. 
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W kontekście realizacji postanowień analizowanej dyrektywy podstawowy 
problem stanowi charakter polskich indywidualnych interpretacji podatkowych. 
Odbiega on bowiem konstrukcją od rozwiązań stosowanych w innych krajach 
członkowskich. Jak dowodzą przytoczone wyżej dane, podstawowym zadaniem 
polskich interpretacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane przez podat-
nika, a nie – jak w przypadku krajów otwartych na indywidualne porozumienia 
podatkowe – uzyskanie ulgi fiskalnej. Instrumenty te tym samym nie zapewniają 
podatnikom żadnych preferencji, oferują jedynie pewność prawa.  

Problem z udostępnieniem konkretnych informacji o indywidualnych inter-
pretacjach podatkowych stosowanych w Polsce pojawił się już wcześniej, przed 
wejściem w życie dyrektywy o wymianie informacji podatkowych. W czerwcu 
2015 r. Komisja Europejska, przy okazji prowadzonego dochodzenia w sprawie 
arbitralnych porozumień z międzynarodowymi korporacjami, stosowanych  
w krajach członkowskich, wezwała Polskę do dostarczenia informacji na temat 
praktyk podatkowych, obejmujących również wszystkie indywidualne interpre-
tacje podatkowe zawierające w sobie element transgraniczny. Polska nie udzieli-
ła stosownej odpowiedzi, powołując się na zasadę proporcjonalności (i ochronę 
tajemnicy podatkowej) [Komisja Europejska, 2015]. Wyjaśnienia Polski co do 
indywidualnego charakteru opisywanego instrumentu (i masowej ilości wyda-
nych decyzji) zostało zaakceptowane przez Komisję i pozwoliło na uniknięcie 
sankcji za ukrywanie informacji. Wydarzenia z 2015 r. dowodzą jednak, iż wy-
wiązanie się z obowiązku automatycznego dostarczania informacji o wszystkich 
indywidualnych interpretacjach podatkowych, zawierających pierwiastek trans-
graniczny, może stanowić wyzwanie dla polskiej administracji podatkowej. 
 
 
4.3. Opinie zabezpieczające 
 

Opinie zabezpieczające zostały wprowadzone do polskiego systemu podat-
kowego w 2016 r. jako narzędzie ochrony przed zastosowaniem klauzuli prze-
ciwko unikaniu opodatkowania. Wydawane przez szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej mają dawać podatnikom pewność, iż konkretna czynność nie zosta-
nie podważona jako dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści 
podatkowej. Wniosek o wydanie opinii może dotyczyć czynności planowanej, 
rozpoczętej lub dokonanej; uzyskanie opinii wiąże się z 6-miesięcznym czasem 
oczekiwania i kosztem 20 tys. PLN. W ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia opi-
sywanego instrumentu (tj. 15 lipca 2016 r.) o opinię zabezpieczającą poprosiło 
zaledwie 6 podatników. Co istotne, w 4 przypadkach odmówiono wydania opinii 
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[Ministerstwo Finansów, 2017]. Pierwsza opinia zabezpieczająca w zakresie 
stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania została wydana przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dopiero w grudniu 2017 r. Dotyczyła 
ona korzyści podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
 
Podsumowanie  
 

Polska należy do państw, w których istnieją instrumenty pozwalające na 
zawieranie porozumień pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, ale nie 
są one wykorzystywane zbyt intensywnie. Wyjaśnieniem może być stopień zło-
żoności procesu zawierania takich porozumień oraz fakt, iż w ramach polskich 
procedur nie jest możliwe uzyskanie jakichkolwiek tajnych ulg, czy zwolnień 
podatkowych [Zalewski, 2017]. Warunki transakcji są oceniane przez pryzmat 
fundamentalnej zasady arm’s length, obowiązującej w cenach transferowych 
(APAs), oraz badane pod kątem zawartości pierwiastka agresywności podatko-
wej (opinia zabezpieczająca).  

Znaczenie może mieć również stopień zaangażowania Polski w międzyna-
rodowe struktury kapitałowe. Statystyki wskazują, iż relacje administracji po-
datkowych z korporacjami są znacznie silniejsze w przypadku Belgii, Luksem-
burga i Holandii. W krajach tych interpretacje (tax rulings) stanowią formę 
porozumienia między fiskusem a danym podmiotem (bardzo często dużym kon-
cernem), na podstawie którego podatnik uzyskuje ulgę fiskalną. Polskie rozwią-
zania nie mają podobnego charakteru. 

Przyszłe międzynarodowe inicjatywy mogą wpłynąć na wzrost zaintereso-
wania instrumentami ograniczającymi ryzyko podatkowe przedsiębiorcy. Rze-
czywiście, nową dynamikę można zauważyć w przypadku polskich uprzednich 
porozumień cenowych: podczas gdy w latach poprzednich podpisywano od zera 
do 6 APAs, w 2017 r. doszło do zawarcia 11 porozumień (w tym 4 dwustron-
nych). Dane z początku 2018 r. potwierdzają trend wzrostowy – na koniec  
1 kwartału 2018 r. wśród 22 toczących się postępowań APA aż 13 miało wymiar 
dwustronny, a 1 charakter wielostronny [Ministerstwo Finansów, 2018].  

Wydaje się, że również opinie zabezpieczające mogą stopniowo stać się sta-
łym elementem polskiej rzeczywistości. Obowiązek automatycznej wymiany 
informacji o porozumieniach podatkowych będzie się także wiązał z konieczno-
ścią filtrowania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego pod kątem 
elementu transgraniczności i potencjalnego wpływu krajowych decyzji na bazy 
podatkowe innych krajów unijnych.  



Automatyczna wymiana informacji o indywidualnych porozumieniach… 

 

 

41 

Jednocześnie automatyczna wymiana informacji o porozumieniach podat-
kowych, narzucona postanowieniami dyrektywy, może wpłynąć na rzeczywiste 
wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi, szczególnie  
w skomplikowanych, międzynarodowych sprawach. Dla Polski może stanowić 
to szansę na skorzystanie z wiedzy państw o bogatszym doświadczeniu w rela-
cjach z podmiotami międzynarodowymi. Współpraca w tym zakresie pozwoli na 
osiągnięcie efektu synergii – nie tylko poprzez wzrost pewności prawa i zwięk-
szenie transparentności w decyzjach podatkowych poszczególnych krajów 
członkowskich, ale również za sprawą budowy bazy wiedzy i wymiany do-
świadczeń. Tym samym nowa rzeczywistość może się okazać dla Polski nie 
tylko ciężarem związanym z koniecznością gromadzenia i przesyłania danych, 
ale również szansą na poprawę efektywności działania administracji podatkowej. 
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Summary: The aim of the article is to analyse the issues connected with international 
exchange of information on cross-border tax rulings and advance pricing arrangements. 
The obligatory and automatic exchange of information, adopted in December 2015 by 
the Directive 2015/2376, was projected as a countermeasure against aggressive tax opti-
misation. The paper presents reasons accompanying the introduction of new solutions 
and examines how the implementation of EU legislation affected Polish reality. It also 
attempts to assess the future development of Polish instruments that are covered by the 
provisions of the Directive. 
 
Keywords: automatic exchange of tax information, cross-border tax rulings, EU tax 
policy. 




