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TEMAT NUMERU

Tworzenie prawa podatkowego
na tle ogólnych zasad tworzenia
prawa. Klauzule generalne
i zwroty niedookreœlone
w prawie podatkowym
Rola, jak¹ odgrywa obecnie klauzula ogólna s³u¿¹ca przeciwdzia³aniu unikania opodatkowania, uzasadnia pe³n¹ aprobatê dla prac s³u¿¹cych ponownemu jej wprowadzeniu do polskiego porz¹dku prawnego.
Wykorzystywanie do unikania opodatkowania przez uczestników obrotu prawnego przys³uguj¹cej im
wolnoœci w zakresie kszta³towania czynnoœci prawnych, zw³aszcza zaœ nasilaj¹ce siê po wejœciu Polski do
UE, wymaga – wzorem wielu innych wspó³czesnych pañstw – stworzenia norm prawnych pe³ni¹cych
funkcjê ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Jednym z zasadniczych problemów, przed jakim stoi
wspó³czesny prawodawca, jest, na ile prawo mo¿e byæ sformu³owane tak jednoznacznie i precyzyjnie, aby jego stosowanie
sprowadza³o siê g³ównie do samego literalnego odczytania
norm prawnych zawartych w przepisach, na ile zaœ powinno
byæ ono elastyczne, otwarte i dope³niane w trakcie jego stosowania. Ogólnie mo¿na zaobserwowaæ dwa w gruncie rzeczy
przeciwstawne spojrzenia na prawo. Pozytywistyczne ujmowanie prawa, zgodnie z którym powinno ono mieæ charakter sta³y,
nienaruszalny, oraz neopozytywistyczne, preferuj¹ce zmiennoœæ prawa, jego dynamiczn¹ interpretacjê dostosowuj¹c¹ prawo do rzeczywistoœci, tak¿e w drodze negocjacji prawniczych
miêdzy znajduj¹cymi siê w konflikcie stronami1. Wspó³czeœnie,
ju¿ od drugiej po³owy XX w., przewa¿a wizja elastycznego prawa jako reakcja na naturaln¹ sztywnoœæ litery prawa, odchodzenie od kazuistycznego tworzenia i stosowania prawa, a zastêpowanie go „otwartymi” konstrukcjami prawnymi, przy równoczesnym jednak zachowaniu legalnoœci podejmowania decyzji
stosowania prawa2. Nie neguj¹c, co do zasady, tych stanowisk,
wydaje siê jednak, ¿e problematyka ta wymaga odniesienia do
okreœlonej ga³êzi prawa.
Dynamiczne stosowanie prawa oraz towarzysz¹ce mu czêsto negocjacje prawnicze odnoszone s¹ z regu³y do prawa prywatnego (prawa cywilnego i prawa handlowego). Twórcy tego
prawa reguluj¹ je bowiem doœæ ogólnie, a samo jego stosowanie
odbywa siê najczêœciej, inaczej ni¿ w przypadku prawa publicznego, bez udzia³u w³adzy publicznej. Proces stosowania
prawa prywatnego, co do zasady, polega na korzystaniu przez
okreœlone podmioty z przys³uguj¹cych im uprawnieñ. Mo¿na
Doradca Podatkowy © Nr 3/2015 © www.kidp.pl

w uproszczeniu przyj¹æ, ¿e w przypadku konfliktu miêdzy stronami stosunków prywatnoprawnych nie daj¹cego siê rozwi¹zaæ
w drodze negocjacji, wkraczaj¹ one na drogê s¹dow¹. Wspó³czeœnie na gruncie prawa prywatnego kszta³tuj¹ siê wyraŸne
tendencje (w ma³ym jednak zakresie w Polsce) do pozas¹dowego rozstrzygania sporów, zw³aszcza zaœ przy szerokim wykorzystywaniu negocjacji prawniczych. Odgrywaj¹ one tak¿e istotn¹
rolê w przypadku sporów przed s¹dami. W stosowaniu prawa
prywatnego zarówno bez udzia³u s¹du, jak i w postêpowaniu
s¹dowym negocjacje prawnicze s¹ zatem oczywiste i maj¹
utrwalon¹, wieloletni¹ praktykê oraz znacz¹ce miejsce w kulturze prawnej danego spo³eczeñstwa, chocia¿ w polskim porz¹dku prawnym ich stosowanie jest ograniczone, co s³usznie poddawane jest krytyce3.
W przypadku prawa publicznego mo¿liwoœci neopozytywistycznego ujmowania prawa, zarówno przy jego tworzeniu, jak
i w procesie jego stosowania, s¹ bardziej ograniczone. Nie mo¿na oczywiœcie tak¿e i tu wykluczyæ ich a priori. Odnosi siê to
równie¿ do prawa podatkowego. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e sama istota tego prawa, zw³aszcza zaœ koniecznoœæ
„pe³nego” opisania w ustawie stanu faktycznego podlegaj¹cego opodatkowaniu, ogranicza mo¿liwoœci takiego tworzenia, które pozwoli na dynamiczne jego stosowanie.
Punktem wyjœcia polityki tworzenia prawa podatkowego
powinno byæ jego istota, miejsce w porz¹dku prawnym, a tak¿e zwi¹zana z opodatkowaniem rola podatków w gospodarce.
Zasadniczym problemem, niewystêpuj¹cym z takim nasileniem w innych ga³êziach prawa jest, na ile prawo, zw³aszcza
w odniesieniu do dynamicznych i podlegaj¹cych ci¹g³ym

3

8

Z ¯YCIA SAMORZ¥DU



G³os Przewodnicz¹cej
Krajowej Rady
Doradców
Podatkowych
Kole¿anki i Koledzy,
zgodnie z wczeœniej dan¹ obietnic¹ dotycz¹c¹ przekazywania
informacji o pracach Prezydium, Komisji oraz cz³onków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rzecz naszego samorz¹du
pozwol¹ Pañstwo, ¿e przedstawiê kalendarium naszych dzia³añ.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e okres wakacji to sezon ogórkowy, gdy
tymczasem dzia³o siê wiele.
W dniach 1–2 lipca odby³y siê w Spale VIII Warsztaty Doktoranckie pod has³em przewodnim: „Czy w œwietle orzecznictwa s¹dów administracyjnych mo¿na mówiæ o gwarancjach
procesowych podatnika?", zorganizowane przez Zak³ad S¹downictwa Administracyjnego Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu £ódzkiego wraz z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Na zaproszenie organizatorów bra³am
udzia³ w pracach jury. Mam przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e
Autorki nagrodzonych referatów wyrazi³y zgodê na ich opublikowanie na naszych ³amach.
W ramach wspó³pracy z Europejskim Stowarzyszeniem
Studentów Prawa ELSA Poland uczestniczy³am w podsumowaniu letniej szko³y miêdzynarodowego prawa podatkowego,
które odby³o siê w Krakowie 10 lipca w Klubie Adwokata.
Warto tak¿e dodaæ, ¿e nasza wspó³praca ze Stowarzyszeniem
oraz podejmowane przez Izbê dzia³ania na rzecz rozwoju edukacji prawniczej zosta³y docenione i na uroczystej gali podsumowuj¹cej dzia³alnoœæ ELSA Poland 2014/2015 otrzymaliœmy
nagrodê specjaln¹. Wœród podmiotów wyró¿nionych przez
Studentów by³y m.in.: S¹d Najwy¿szy, Naczelny S¹d Administracyjny, Trybuna³ Konstytucyjny, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych.
W dniu 31 lipca Wiceprzewodnicz¹cy KRDP Dariusz
M. Malinowski i Andrzej Marczak wziêli udzia³ w obchodach
Dnia Skarbowoœci, które zorganizowano w Kancelarii Premiera
Prezesa Rady Ministrów. W czasie uroczystoœci wrêczono odznaczenia pañstwowe oraz Medale za D³ugoletni¹ S³u¿bê i Odznaki Honorowe za Zas³ugi dla Skarbowoœci RP pracownikom
Administracji Podatkowej i Skarbowej. Mówiono tak¿e o reformie administracji skarbowej, a Wiceminister Finansów Jacek
Kapica zaprezentowa³ za³o¿enia Strategii Rozwoju Administra-

cji Podatkowej na lata 2016–2020. Udzia³ Wiceprzewodnicz¹cych KRDP by³ równie¿ okazj¹ do spotkania naszych Kolegów z pracownikami Ministerstwa Finansów.
W ostatnich kilku miesi¹cach uczestniczyliœmy aktywnie
w wielu konferencjach, seminariach, spotkaniach i innych wydarzeniach, nad którymi Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprawowa³a patronat honorowy. Byliœmy obecni w mediach, staraj¹c siê nadal kreowaæ pozytywny wizerunek doradcy
podatkowego, jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego, wyró¿niaj¹cego siê dog³êbn¹ znajomoœci¹ prawa podatkowego.
W dniu 3 wrzeœnia w Hotelu Polonia w Warszawie wziê³am
udzia³ wraz z kolegami Wiceprzewodnicz¹cymi Dariuszem
M. Malinowskim, Ryszardem Ma³kiewiczem i Jackiem Zieliñskim w „Kongresie na rzecz redukcji szkodliwego wp³ywu organów kontrolnych na przedsiêbiorczoœæ w Polsce”, na którym
Dariusz M. Malinowski wyg³osi³ referat „Œci¹ganie podatków za
wszelk¹ cenê a poziom przedsiêbiorczoœci”. W drugiej czêœci
Kongresu wziêliœmy udzia³ w panelu dyskusyjnym „Konieczne
zmiany w prawie i relacjach pomiêdzy przedsiêbiorcami a organami kontroli”.
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Mazowiecki OKIDP
Zarz¹d Mazowieckiego Oddzia³u KIDP realizuje dzia³ania
zwi¹zane z:
u
prowadzeniem dzia³alnoœci szkoleniowej,
u
integracj¹ œrodowiska doradców podatkowych,
u
promocj¹ zawodu doradcy podatkowego.
Dzia³alnoœæ szkoleniowa
Przewidujemy przeprowadzenie szkoleñ z zakresu podatku
PIT, VAT, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, cen
transferowych, podatkowych aspektów korzystania ze œrodków
trwa³ych na podstawie umów leasingu, postêpowañ s¹dowo
– administracyjnych.
Integracja œrodowiska doradców podatkowych
W dniach 28–30 sierpnia 2015 r. w Myszyñcu odby³ siê wyjazd integracyjny doradców podatkowych pod has³em „Miodobranie na Kurpiach”.

OPRACOWANIE
Marek Siramowski
Kierownik Biura Mazowieckiego Oddzia³u KIDP

Promocja zawodu doradcy podatkowego
W ramach propagowania zawodu doradcy podatkowego
oraz podnoszenia jego rangi zarz¹d planuje przeprowadzenie
III edycji konkursu dla studentów na najlepsz¹ pracê magistersk¹ z dziedziny podatków.

XI Piknik Rodzinny
5 wrzeœnia 2015 r. doradcy podatkowi z Mazowsza bawili siê
na XI Pikniku Rodzinnym. W tym roku odbywa³ siê on pod
has³em „Starowarszawski Piknik Rodzinny.” Starsi uczestnicy
mieli okazjê przypomnieæ sobie, a m³odsi poznaæ warszawskie
piosenki. Dzieciaki pozna³y stare podwórkowe gry, jak „Zoœka”,
toczenie fajerek czy bierki podwórkowe. Wszyscy mogli nauczyæ siê tañców popularnych w dawnej Warszawie. SzczególDoradca Podatkowy © Nr 3/2015 © www.kidp.pl

nymi goœæmi naszego pikniku byli podopieczni z TPD – Ko³a
Dzieci Niepe³nosprawnych z Z¹bek, którzy zorganizowali wystawê swoich prac plastycznych . Oprócz tego w sposób bardzo
interesuj¹cy przedstawili bajkê „Szewczyk Dratewka”.
Goœciem specjalnym pikniku by³a prof. dr hab. Jadwiga
Glumiñska-Pawlic, Przewodnicz¹ca Krajowej Rady Doradców
Podatkowych. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ mazowieckich doradców tak¿e Piotr Brozowski, Sekretarz Krajowej Rady Dorad-
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czyli zgodnie z § 6 ust. 2 rozporz¹dzenia ws. cen transferowych
transakcje, w których ¿adna z ewentualnych ró¿nic pomiêdzy
porównywanymi transakcjami lub miêdzy podmiotami zawieraj¹cymi te transakcje nie mog³aby w sposób istotny wp³yn¹æ na
cenê przedmiotu takiej transakcji na wolnym rynku lub mo¿na
dokonaæ racjonalnie dok³adnych poprawek eliminuj¹cych
istotne efekty takich ró¿nic. Szczegó³owe omówienie zasad dokonywania analizy porównywalnoœci transakcji wykracza poza
ramy niniejszego artyku³u. Poni¿ej wskazujê jedynie najistotniejsze czynniki, które moim zdaniem determinuj¹ wycenê rynkow¹ œwiadczeñ dokonywanych przez wspólników.
Analiza rezydualna i analiza udzia³u
Przepis § 17 ust. 2 rozporz¹dzenia ws. cen transferowych
przewiduje dwie mo¿liwe techniki podzia³u zysków: analizy rezydualnej oraz analizy udzia³u. Analiza rezydualna odnosi siê
do udzia³ów w zyskach z konkretnych transakcji, rozumianych
jako zbycie rzeczy, praw maj¹tkowych oraz œwiadczenie us³ug.
Z tego wzglêdu dla umowy spó³ki komandytowej w³aœciwa bêdzie analiza udzia³u, która zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia ws. cen transferowych obejmuje ustalenie wzglêdnej wartoœci dzia³añ podejmowanych przez ka¿dy z powi¹zanych podmiotów, z uwzglêdnieniem czynników okreœlonych
w § 8 rozporz¹dzenia ws. cen transferowych.
W ujêciu modelowym funkcj¹ komandytariusza spó³ki komandytowej jest wniesienie wk³adu, czyli przeniesienie na w³asnoœæ spó³ki sk³adników maj¹tkowych o okreœlonej wartoœci.
Wycena tego rodzaju œwiadczenia jest stosunkowo prosta, nawet w przypadku wk³adu niepieniê¿nego. Problematyczna
mo¿e byæ jedynie wycena wk³adów w postaci wartoœci niematerialnych i prawnych, jednak¿e nie nale¿y spodziewaæ siê zani¿ania ich wartoœci, poniewa¿ najczêœciej wp³ywa³oby to na ni¿sze
odpisy amortyzacji podatkowej.
Zdecydowanie trudniej dokonaæ oszacowania wartoœci rynkowej ryzyka ponoszonego przez komplementariusza, które
stanowi zasadnicze zadanie tej kategorii wspólników. W tym
zakresie konieczne bêdzie przede wszystkim okreœlenie ryzyka
gospodarczego zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ w bran¿y, w której
dana spó³ka komandytowa prowadzi dzia³alnoœæ. Najprostszym
rozwi¹zaniem by³oby ustalenie, jaki udzia³ w zyskach zosta³
ustalony miêdzy niezale¿nymi podmiotami w umowie spó³ki
komandytowej, która dzia³a w tej samej bran¿y lub przynajmniej w bran¿y o podobnym stopniu ryzyka. W przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania takich danych konieczna mo¿e siê
okazaæ wycena ryzyka niewyp³acalnoœci dokonana przez bieg³ego. Pozyskanie wiadomoœci specjalnych mo¿e siê jednak spotkaæ z zarzutem, ¿e wartoœæ godziwa przejêcia tego ryzyka nie
mog³a byæ znana stronom transakcji, a zatem zgodnie z § 4
ust. 3 rozporz¹dzenia ws. cen transferowych przedmiotowa
okolicznoœæ nie mo¿e stanowiæ podstawy rozstrzygniêcia sprawy podatkowej. Ponadto umowa spó³ki komandytowej ma charakter trwa³ego stosunku prawnego, najczêœciej jest zawierana
na okres wielu lat. W tak d³ugim okresie warunki prowadzenia
dzia³alnoœci w danej bran¿y mog¹ ulec zasadniczej zmianie, co
podaje w w¹tpliwoœæ wiarygodnoœæ szacowania ryzyka niewyp³acalnoœci dokonywanego ex post.
Nale¿y wreszcie wspomnieæ o funkcji zarz¹dzania spó³k¹
komandytow¹, która z regu³y jedynie formalnie realizowana
jest przez komplementariusza. Najczêœciej zarz¹d komplementariusza tworzy komandytariusz (komandytariusze) lub osoby
powi¹zane z komandytariuszem rodzinnie. Niepobieranie
przez zarz¹d komplementariusza wynagrodzenia z tytu³u za-

rz¹dzania spó³k¹ komandytow¹ powinno w omawianym wariancie spó³ki stanowiæ okolicznoœæ uzasadniaj¹c¹ prawo do
wy¿szego udzia³u komandytariusza w zysku. Podstawowe znaczenie dla okreœlenia wysokoœci oczekiwanego udzia³u w zyskach spó³ki powinien mieæ dla celów podatków dochodowych
aspekt ekonomiczny transakcji, a nie jej formu³a prawna. Natomiast w przypadku pobierania przez zarz¹d takiego wynagrodzenia nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e odpowiednio wy¿sze wynagrodzenie powinien otrzymywaæ sam komplementariusz od spó³ki
komandytowej.

PRZYK£AD
Warto powy¿sz¹ analizê zilustrowaæ przyk³adem umowy spó³ki komandytowej, przy której zawarciu komandytariusze – osoby fizyczne – narzucili
komplementariuszowi, czyli kontrolowanej przez komandytariuszy spó³ce
z o.o., warunki odbiegaj¹ce od ustaleñ, których dokona³yby niezale¿ne
podmioty. Komandytariusze rozpoczêli w spó³ce z o.o. dzia³alnoœæ handlow¹, zawarli kontrakty z wiod¹cymi dostawcami, a tak¿e pozyskali du¿ych
odbiorców. Wartoœæ ksiêgowa spó³ki z o.o. przekroczy³a 500 000 z³otych,
bez uwzglêdnienia nieujawnionych w ksiêgach wartoœci relacji handlowych oraz kapita³u ludzkiego. Nastêpnie spó³ka z o.o. wnios³a do spó³ki komandytowej ca³e przedsiêbiorstwo, komandytariusze zaœ wnieœli wk³ady
pieniê¿ne w ³¹cznej wysokoœci kilku tysiêcy z³otych. Tymczasem jednak
spó³ce z o.o. jako komplementariuszowi przys³uguje jedynie 10-procentowy udzia³ w zyskach spó³ki komandytowej, pozosta³¹ zaœ czêœæ zysków tej
spó³ki bêd¹ otrzymywali komplementariusze.

Wnioski
Podsumowuj¹c, mo¿na postawiæ tezê, ¿e z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku fiskus zyska³ nowe, istotne uprawnienia umo¿liwiaj¹ce zwalczanie agresywnej optymalizacji podatkowej
z wykorzystaniem spó³ki komandytowej. Zgodnie z wol¹ ustawodawcy umowa spó³ki komandytowej stanowi swoist¹ transakcjê podlegaj¹c¹ dokumentowaniu oraz weryfikacji pod
k¹tem zgodnoœci z zasad¹ arm’s lenght. W¹tpliwoœci budzi jednak faktyczna zdolnoœæ skorzystania przez organy podatkowe
z dodatkowych kompetencji, zw³aszcza ¿e nawet dotychczasowe rozwi¹zania prawne w zakresie cen transferowych czêsto
nie s¹ poznane przez urzêdników skarbowych w dostatecznym
stopniu.
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poz. 1030 ze zm.).
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Niedopuszczalnoœæ odwo³ania
w postêpowaniu podatkowym
i jej prawne konsekwencje
Organ odwo³awczy musi stwierdziæ niedopuszczalnoœæ odwo³ania, w sytuacji gdy w toku wstêpnego badania ujawni przeszkodê uniemo¿liwiaj¹c¹ mu merytoryczne rozpoznanie sprawy. Organ powinien zbadaæ dopuszczalnoœæ odwo³ania w sensie przedmiotowym i podmiotowym, czyli warunków decyduj¹cych o jego prawnej skutecznoœci. Brak ich spe³nienia skutkuje koniecznoœci¹ wydania przez organ
postanowienia o niedopuszczalnoœci odwo³ania.
Uwagi ogólne
Niedopuszczalnoœæ wed³ug definicji s³ownika jêzyka polskiego uto¿samiana jest z czymœ niedozwolonym, takim czego
czy te¿ którego nie nale¿y czyniæ1. Istota niedopuszczalnoœci
wi¹¿e siê zatem z brakiem mo¿liwoœci jakiegokolwiek dzia³ania.
Przy czym problem ten dotyczy wielu aspektów niedopuszczalnoœci. Mo¿e dotyczyæ drogi s¹dowej, egzekucji s¹dowej lub administracyjnej, œrodków prawnych w postêpowaniu administracyjnym. Rozwa¿any jest zarówno na gruncie nauki prawa
cywilnego2, jak i prawa administracyjnego3.
W literaturze przedmiotu spotyka siê stanowiska, które
uwzglêdniaj¹ niedopuszczalnoœæ czêœciow¹ lub ca³kowit¹. Niedopuszczalnoœæ czêœciowa dotyczy wyst¹pienia pewnych ograniczeñ np. mienia lub osób, które podlegaj¹ wy³¹czeniu spod
egzekucji4. Z kolei niedopuszczalnoœæ ca³kowita nie uwzglêdnia
¿adnych wyj¹tków. Tote¿, w tym aspekcie, pojêcie „ograniczenie” nie jest, gdy¿ ze swej istoty byæ nie mo¿e, odpowiednikiem
pojêcia „niedopuszczalnoœæ”. Organicznie dotyczy bowiem sytuacji, w której dopuszczalnoœæ wystêpuje, natomiast niedopuszczalnoœæ, jako pojêcie o innym zakresie nie przewiduje mo¿liwoœci ograniczania5. Niektórzy znawcy przedmiotu wyró¿niaj¹
niedopuszczalnoœæ:
a) wzglêdn¹,
b) bezwzglêdn¹ lub
c) czasow¹6.
Z bezwzglêdn¹ niedopuszczalnoœci¹ mamy do czynienia
wówczas, gdy dana sprawa nie mo¿e byæ w ogóle rozpoznana
przez s¹d, ze wzglêdu na jej charakter, osobê, przedmiot lub
w zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym przepisem prawa. Natomiast
niedopuszczalnoœæ wzglêdna wystêpuje wtedy, gdy osoba
uprawniona ma mo¿liwoœæ wyboru drogi, na której chce zrealizowaæ swoje prawo podmiotowe spoœród drogi s¹dowej
lub administracyjnej. Z kolei niedopuszczalnoœæ czasowa zachodzi wtedy, gdy dana sprawa cywilna mo¿e byæ rozpoznana dopiero po uprzednim wyczerpaniu drogi postêpowania
przed innym organem. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e wzglêdnoœæ bêdzie wystêpowa³a wówczas, gdy oprócz okolicznoœci

przewiduj¹cych niedopuszczalnoœæ zastosowania konkretnej
instytucji istnieæ bêdzie wiele wyj¹tków wprowadzaj¹cych
mo¿liwoœæ jej zastosowania. Bezwzglêdna niedopuszczalnoœæ
bêdzie mia³a miejsce, gdy w konkretnym przypadku nie
bêdzie ¿adnych wyj¹tków od postawionej regu³y. Rozwa¿ania na temat wzglêdnoœci i bezwzglêdnoœci stanowi¹ swoiste
rozszerzenie koncepcji niedopuszczalnoœci ca³kowitej i czêœciowej.
W prawie cywilnym wyró¿nia siê równie¿ niedopuszczalnoœæ pierwotn¹ oraz niedopuszczalnoœæ wtórn¹. Pierwotna
dotyczy sytuacji, w której przeszkoda istnieje ju¿ w momencie
wniesienia wniosku. Wtórna z kolei dotyczy takich sytuacji,
gdy przeszkoda powsta³a w toku postêpowania na skutek
zmian podmiotowych lub przedmiotowych. Pierwotna niedopuszczalnoœæ prowadzi do odrzucenia wniosku, a wtórna do
umorzenia postêpowania7. Koncepcja ta odpowiada za³o¿eniom proceduralnym istniej¹cym równie¿ na gruncie prawa
administracyjnego i podatkowego, dlatego te¿ wymaga podkreœlenia.
W przepisach procedury podatkowej, analogicznie jak administracyjnej, dominuje zasada, ¿e odwo³anie jako œrodek prawny jest instytucj¹ najwa¿niejsz¹, podstawow¹
oraz dostêpn¹. St¹d te¿ niedopuszczalnoœæ wniesienia
odwo³ania stanowi wyj¹tek od tej zasady i powinno byæ
stosowane wy³¹cznie w przypadkach wskazanych w ustawie.
Istota odwo³ania
Wœród wielu œrodków zaskar¿enia w postêpowaniu
podatkowym odwo³anie zajmuje szczególne miejsce, gdy¿
jest instrumentem prawnym w rêku strony, s³u¿¹cym do
ochrony jej praw, w sytuacji gdy organ podatkowy skonkretyzowa³ wobec niej ustawowy obowi¹zek, wydaj¹c decyzjê,
której zasadnoœæ ona neguje. Odwo³anie jest instytucj¹ powsta³¹ w wyniku realizacji konstytucyjnej zasady dwuinstancyjnoœci. Zasada ta w ka¿dym demokratycznym pañstwie
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anga¿owania w tym kierunku, firma jest zarz¹dzana przez osoby trzecie lub sprzedawana.
Bardzo istotnym elementem w procesie sukcesji w przedsiêbiorstwach rodzinnych jest problem planowania tego procesu.
Ze wzglêdu na swoj¹ z³o¿onoœæ, czyli:
u koniecznoœæ formalnego przekazania w³adzy,
u nabycie przez sukcesora odpowiedniego doœwiadczenia
i wiedzy potrzebnej do p³ynnego przejêcia kierownictwa
(w dzia³alnoœci us³ugowej, gdzie kluczowa jest wiedza i doœwiadczenie czyli np. w kancelariach podatkowych etap ten
nabiera szczególnego znaczenia),
u liczbê innych podmiotów zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ
przedsiêbiorstwa (klienci, dostawcy, kooperanci),
uznaje siê, ¿e poprawnie przeprowadzony proces sukcesji trwa
przeciêtnie oko³o siedmiu lat.
Jednak tylko 22,8% w³aœcicieli firm i 22% sukcesorów jest
zdania, ¿e sukcesja powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ lat. Najwiêcej respondentów w badaniu projektu „Kody wartoœci – efektywna sukcesja w polskich przedsiêbiorstwach rodzinnych”
wskaza³o rok jako odpowiedni¹ wed³ug nich d³ugoœæ procesu
sukcesji (odpowiednio 39,6% w³aœcicieli i 43,6% sukcesorów).
Jak d³ugo powinien trwaæ proces sukcesji wed³ug respondentów, przedstawia poni¿szy wykres.
Wykres 2. Ocena d³ugoœci procesu sukcesji przez w³aœcicieli
i sukcesorów

ród³o: http://www.kodywartosci.pl/database/uploads/file/KW/raport_ostateczna%20wersja.pdf
Ka¿de przedsiêbiorstwo rodzinne to bardzo szczególny podmiot, tak szczególny i jedyny jak rodzina, która
go tworzy. Nie powinno zatem dziwiæ nas to, ¿e nie istnieje
uniwersalny model przeprowadzenia procesu sukcesji. Przekazanie w³adzy w rêce m³odszego pokolenia obarczone jest
wieloma czynnikami, jak np. duma, reputacja, osobista satysfakcja czy tradycja rodzinna (Hill, 1983), które id¹c w parze,
jak ju¿ wspomniano, z unikalnoœci¹ konstrukcji ka¿dego
przedsiêbiorstwa rodzinnego uniemo¿liwiaj¹ zdeterminowanie konkretnych rozwi¹zañ, które zapewni³yby udan¹
sukcesjê.
Polscy w³aœciciele firm rodzinnych zaczynaj¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e przeprowadzenie efektywnie procesu sukcesji zapewni firmie ci¹g³oœæ wartoœci i rozwój, jednak

z braku g³êbszej wiedzy na jej temat uwa¿aj¹, ¿e nastêpuje on w miarê szybko i nie trzeba d³ugo przygotowywaæ
nastêpcy. Wiêksza œwiadomoœæ zagadnienia sukcesji na
rynkach Europy Zachodniej objawia siê tak¿e w podejœciu
do planowania procesu sukcesji. Wœród firm, które siê
aktywnie przygotowuj¹ do przekazania firmy, 12% planuje sukcesje w ci¹gu 1–2 lat, 17% w ci¹gu kolejnych 3–5 lat,
18% w ci¹gu 6–10 lat, a¿ 26% za 10 lat lub wiêcej. Pozosta³e 27% to firmy, które nie postanowi³y jeszcze, kiedy
sukcesja ma nast¹piæ, oraz firmy, które planuj¹ zamkniêcie swojej dzia³alnoœci. Znamienny jest fakt, ¿e a¿ 44%
firm przygotowuje siê do sukcesji, która ma nast¹piæ za
szeœæ lat lub wiêcej. D³ugoœæ tego procesu wynika przede
wszystkim ze z³o¿onoœci natury sukcesji oraz roli, jak¹ powinni odegraæ poszczególni cz³onkowie rodziny. Dla
przyk³adu rola odchodz¹cego nestora jest nie do przecenienia szczególnie w procesie wdra¿ania sukcesora. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku sukcesji wewn¹trzrodzinnych – dzieciom jest trudniej ni¿ osobom spoza rodziny przej¹æ pa³eczkê zarz¹dzania. Musz¹ bowiem zdobyæ
zaufanie pracowników oraz udowodniæ, ¿e s¹ godni swego stanowiska, ¿e to nie tylko wiêzy krwi da³y im mo¿liwoœæ szybkiego awansu. Sukcesorzy z rodziny nie chc¹
byæ postrzegani jako „tylko dziecko” odchodz¹cego
nestora.
Wnioski
Podsumowuj¹c, dlaczego odpowiednie przeprowadzenie
procesu sukcesji jest tak wa¿ne? Poniewa¿ zapewnia:
u stabilnoœæ finansow¹ firmy,
u zachowanie wartoœci firmy i rodziny,
u ci¹g³oœæ firmy,
u prawne zabezpieczenie firmy,
u bezpieczeñstwo pracowników,
u stabiln¹ markê,
u zabezpieczenie finansowe firmie i rodzinie,
u bezpieczeñstwo finansowe na emeryturze,
u unikniêcie konfliktów w rodzinie.
A zatem co warto by³oby zrobiæ przed sukcesj¹:
1. Audyt sukcesyjny: mened¿erska i rodzinna strefa przedsiêbiorstwa, w³aœciwy moment na sukcesjê, zmiana i przekazanie w³adzy, style zarz¹dzania i ich wp³yw na konsekwencje
procesu sukcesji.
2. Skuteczne wdro¿enie planu sukcesji: typowe obawy towarzysz¹ce zmianom sukcesyjnym, cele komunikacyjne
w procesie sukcesji, narzêdzia zwiêkszaj¹ce prawdopodobieñstwo skutecznoœci procesu sukcesji.
3. Kreowanie strategii i kierunków rozwoju po sukcesji: definiowanie celów strategicznych i operacyjnych, modele biznesowe w firmie przechodz¹cej zmianê pokoleniow¹, formy
kontynuacji dzia³alnoœci a sprzeda¿ przedsiêbiorstwa.
4. Optymalizacja podatkowa procesu sukcesji: formy prowadzenia dzia³alnoœci, oddzielenie maj¹tku osobistego w³aœcicieli od maj¹tku firmowego, zabezpieczenia maj¹tku prywatnego tworzonego w procesie biznesowym.
Mity na temat sukcesji:
1. Sukcesja dotyczy tylko w³aœciciela i sukcesora...
2. Sukcesji nie trzeba planowaæ, to naturalny proces...
3. Wizyta u prawnika wystarczy, aby przeprowadziæ sukcesjê
w firmie...
4. Na sukcesjê jest zbyt wczeœnie – sukcesor nie poradzi sobie
z obowi¹zkami, dlatego zwlekam...
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Schemat 1. Nowa definicja podmiotu krajowego i zagranicznego

w przedsiêbiorstwie po³o¿onym poza terytorium Polski
(art. 11 ust. 1 pkt 1) albo
u podmiot zagraniczny:
– bierze udzia³ bezpoœrednio lub poœrednio w zarz¹dzaniu
lub kontroli,
– posiada udzia³ w kapitale
w podmiocie krajowym (art. 11 ust. 1 pkt 2), albo
u ten sam podmiot (w domyœle: krajowy albo zagraniczny)
równoczeœnie:
– bezpoœrednio lub poœrednio bierze udzia³ w zarz¹dzaniu
lub kontroli, albo
– posiada udzia³ w kapitale
w podmiocie krajowym i zagranicznym (art. 11 ust. 1 pkt 3).
Ilustruje to poni¿szy schemat5
Schemat 2. Prawo do okreœlenia dochodu w myœl art. 11 ust. 1
– powi¹zania miêdzynarodowe

Dalej art. 11 ust. 1 stanowi: i je¿eli w wyniku takich powi¹zañ zostan¹ ustalone lub narzucone warunki ró¿ni¹ce siê od
warunków, które ustali³yby miêdzy sob¹ niezale¿ne podmioty,
i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje
dochody ni¿sze od tych, jakich nale¿a³oby oczekiwaæ, gdyby wymienione powi¹zania nie istnia³y – dochody danego podatnika
oraz nale¿ny podatek okreœla siê bez uwzglêdnienia warunków
wynikaj¹cych z tych powi¹zañ.
Ten ostatni akapit, daj¹cy organom podatkowym prawo do
okreœlania dochodu i podatku, pozosta³ bez zmian. Jak z niego
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wynika, w transakcjach miêdzy podmiotami powi¹zanymi
fiskus ma prawo do szacowania dochodu podatnika.
Podmioty po³¹czone na schemacie lini¹ s¹ podmiotami powi¹zanymi, wiêc transakcje zawarte pomiêdzy nimi podlegaj¹
kontroli przez organy podatkowe pod wzglêdem zgodnoœci
z zasad¹ rynku.
Nowoœci¹ w art. 11 jest pos³u¿enie siê przez ustawodawcê
w punkcie 1–3 ust. 1 terminem „jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci prawnej” (dalej: jonop). Jest to pojêcie
bardzo szerokie i obejmuje dla przyk³adu spó³ki jawne, spó³ki
komandytowe i spó³ki partnerskie, a tak¿e spó³ki kapita³owe
w organizacji. Tym samym od 2015 r. nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
art. 11 dotyczy równie¿ spó³ek osobowych6.
Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e w art. 11 ust. 1 pozostawiono
termin „przedsiêbiorstwo”. Prawdopodobnie ustawodawca
chcia³ tutaj przenieœæ termin u¿yty w Wytycznych OECD
w sprawie cen transferowych dla przedsiêbiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, które z kolei odsy³aj¹ do umów miêdzynarodowych7, gdzie dla okreœlenia podmiotów powi¹zanych u¿ywa siê terminu „associated enterprise”. Ale chyba nie by³ to trafny zabieg, bo ustawy o podatkach
dochodowych w s³owniczku zawieraj¹ w³asn¹ definicjê przedsiêbiorstwa8, zgodnie z któr¹ ilekroæ w ustawie jest mowa
o przedsiêbiorstwie, oznacza to przedsiêbiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (k.c.). Raczej nie taka by³a
intencja ustawodawcy, aby do stwierdzenia powi¹zania miêdzynarodowego pos³ugiwaæ siê k.c.
Trudno jest znaleŸæ w jêzyku angielskim odpowiednik naszego przedsiêbiorstwa w rozumieniu k.c. Czasami na sprzeda¿
przedsiêbiorstwa w rozumieniu k.c. u¿ywa siê terminu „transfer
of a business as a going concern (TOGC)”. „Going concern”9 to
organizacja zdolna do samodzielnego kontynuowania dzia³alnoœci gospodarczej, czyli koncepcja podobna do definicji
przedsiêbiorstwa zawartej w k.c.
Natomiast termin enterprise w jêzyku angielskim w literaturze dotycz¹cej tego przedmiotu przyjmuje ró¿ne znaczenie
– enterprise mo¿e dotyczyæ jakiejkolwiek dzia³alnoœci czy nawet
wolnego zawodu b¹dŸ podatnika.
Ten dysonans w polskim prawie i brak jasnego okreœlenia
przedsiêbiorstwa w prawie miêdzynarodowym w przysz³oœci
bêdzie powodowa³ trudnoœci interpretacyjne – dopiero w konkretnej sprawie bêdzie mo¿na rozstrzygaæ, czy podmiot krajowy jest powi¹zany z przedsiêbiorstwem po³o¿onym poza
Polsk¹.
Powi¹zania krajowe
W myœl ust. 4 art. 11 przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio
pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi w kraju. Po zmianach
(polegaj¹cych na dodaniu terminu jonop i wprowadzeniu liczby pojedynczej10) art. 11 ust. 4 stanowi, ¿e w stosunkach krajowych podmioty s¹ powi¹zane, gdy:
u podmiot krajowy:
– bierze udzia³ bezpoœrednio lub poœrednio w zarz¹dzaniu
lub kontroli,
– posiada udzia³ w kapitale
w innym podmiocie krajowym (art. 11 ust. 4 pkt 1) albo
u ten sam podmiot równoczeœnie:
– bezpoœrednio lub poœrednio bierze udzia³ w zarz¹dzaniu
lub kontroli, albo
– posiada udzia³ w kapitale
w podmiotach krajowych (art. 11 ust. 4 pkt 2).
Ilustruje to poni¿szy schemat.11

47

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Okres przechowywania ksi¹g
podatkowych klientów nadal
budzi w¹tpliwoœci
Jednym z obszarów aktywnoœci zawodowej kancelarii doradcy podatkowego jest prowadzenie na rzecz
klientów ksi¹g rachunkowych. Us³uga ta nierzadko powi¹zana jest tak¿e z przechowywaniem w siedzibie
kancelarii zarówno ksi¹g rachunkowych, jak i dokumentów Ÿród³owych, stanowi¹cych podstawê do dokonywanych zapisów w ksiêgach czy innych rejestrach podatkowych. To z pozoru niebudz¹ce wiêkszych
w¹tpliwoœci rozwi¹zanie niesie jednak ze sob¹ kluczowe pytanie w zakresie wskazania okresu, za jaki
ksiêgi oraz dokumenty Ÿród³owe musz¹ byæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przechowywane.
O ile bowiem w œwietle regulacji ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 86 § 1) jednoznaczn¹ zasad¹ jest,
¿e zarówno ksiêgi rachunkowe, jak i dokumentacjê Ÿród³ow¹ nale¿y przechowywaæ do up³ywu okresu
przedawnienia (z uwzglêdnieniem sytuacji szczególnych, w których ustawy podatkowe stanowi¹ inaczej), o tyle, jak siê pozornie wydaje, niebudz¹ce w¹tpliwoœci rozwi¹zanie staje siê w praktyce wielce
problematyczne w przypadku zaistnienia u podatnika straty podatkowej.
Regu³¹ wynikaj¹c¹ zarówno z treœci regulacji ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (dalej: CIT), jak i regulacji ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej:
PIT) jest, ¿e o wysokoœæ straty, rozumianej jako nadwy¿ka
kosztów uzyskania przychodów nad sum¹ przychodów
w roku podatkowym, mo¿na obni¿yæ dochód w najbli¿szych
nastêpuj¹cych po sobie piêciu latach podatkowych, przy
czym wysokoœæ obni¿enia dochodu nie mo¿e przekroczyæ
w którymkolwiek z tych lat 50% kwoty tej straty. A zatem
z jednej strony strata niew¹tpliwie stanowi zarówno wynik finansowy, jak i podatkowy dzia³alnoœci w danym roku podatkowym, z drugiej zaœ istotny element kalkulacyjny wp³ywaj¹cy wprost na wartoœæ dochodu podatkowego ustalanego
w kolejnych latach podatkowych.
W nastêpstwie takiej kwalifikacji instytucji straty doradca
podatkowy przechowuj¹cy zarówno ksiêgi podatkowe, jak
i dokumenty podatnika musi ustaliæ moment graniczny, do
którego, zgodnie z przepisami, jest zobowi¹zany do przechowywania dokumentacji klienta, pamiêtaj¹c o donios³ych skutkach zaistnienia ewentualnego b³êdu w tym zakresie, zw³aszcza w razie przedwczesnej likwidacji ksi¹g oraz dokumentacji
Ÿród³owej, w tym w szczególnoœci tak¿e w zakresie skutków
podatkowych prawid³owego ustalenia straty podatkowej dla
wartoœci wykazanego dochodu w latach nastêpnych. Rozstrzygniêcia bowiem wymaga, czy kieruj¹c siê powo³an¹ uprzednio
regulacj¹ art. 86 § 1 w zwi¹zku z brzmieniem art. 70 § 1 ustawy
– Ordynacja podatkowa, w œwietle którego zobowi¹zanie podatkowe przedawnia siê z up³ywem 5 lat, licz¹c od koñca roku
kalendarzowego, w którym up³yn¹³ termin p³atnoœci podatku,
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nale¿y uznaæ, ¿e ksiêgi podatkowe za rok, w którym osi¹gniêta
zosta³a strata, nale¿y przechowywaæ do up³ywu wskazanego
w treœci art. 70 § 1 okresu, a zatem do up³ywu 5 lat, licz¹c od
koñca roku kalendarzowego, w którym up³yn¹³ termin p³atnoœci podatku za rok osi¹gniêcia straty. Przyjêcie takiego modelu
prowadzi zatem do konstatacji, w œwietle której fakt rozliczania straty w latach kolejnych (stosownie do brzmienia powo³anych regulacji ustaw o PIT i CIT) pozostaje bez wp³ywu na
wymagany okres przechowywania dokumentacji. Na skutek
up³ywu ustalonego art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej okresu
przedawnienia podatnik nie jest bowiem obowi¹zany do wyd³u¿onego przechowywania ksi¹g wraz z dokumentacj¹ stanowi¹c¹ podstawê dokonywania w nich zapisach, a co wiêcej
ewentualne postêpowanie wszczête w celu okreœlenia wysokoœci straty za rok podatkowy po up³ywie okreœlonego okresu
przedawnienia staje siê bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Zgodnie z dyspozycj¹ art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej,
gdy postêpowanie z jakiejkolwiek przyczyny sta³o siê bezprzedmiotowe, w szczególnoœci w razie przedawnienia zobowi¹zania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzjê
o umorzeniu postêpowania. Co wiêcej, regu³a ta znajduje równie¿ odzwierciedlenie na p³aszczyŸnie postêpowania odwo³awczego, gdzie w zakresie mo¿liwych rozstrzygniêæ odwo³awczych organu przewidziana zosta³a decyzja, w której organ odwo³awczy uchyla decyzjê organu pierwszej instancji, umarzaj¹c postêpowanie w sprawie.
Z kolei w œwietle podnoszonego na przestrzeni lat pogl¹du
przeciwstawnego ksiêgi wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ za
rok podatkowy, w którym osi¹gniêta zosta³a strata, powinny
byæ przechowywane do up³ywu okresu przedawnienia, jednak

55

