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POJĘCIE UNIKANIA 

OPODATKOWANIA. 

Przed 15 lipca 2016 r. pojęcie unikania opodatkowania nie 

było zdefiniowane i można było je rozumieć, jako legalne 

działanie, czasem szereg kolejno po sobie następujących 

czynności, które miały na celu minimalizację obciążeń 

podatkowych. Warto podkreślić, iż każda tego typu próba 

miała być podejmowana przy użyciu dozwolonych przez 

prawo środków. 

Unikanie opodatkowania należy odróżnić od uchylania 

się od opodatkowania. Uchylanie się od opodatkowania jest 

niedozwolone przez przepisy prawa i traktowane jest jako 

przestępstwo. W tym przypadku jest to celowe działanie 

zmierzające do nielegalnego zmniejszenia obciążeń 

podatkowych. 
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Od dnia 15 lipca 2016r. obowiązują przepisy, które umożliwiają 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej stosowanie generalnej 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem wprowadzenia 

tych regulacji było określenie granic legalnej optymalizacji 

podatkowej. 

STAN PRAWNY   PRZED 

15 LIPCA 2016R. 

W stanie prawnym obowiązującym do 15 lipca 2016r. organy 

podatkowe nie miały podstaw do kwestionowania czynności 

dokonanych przez podatników w celu legalnego  zmniejszenia 

obciążeń podatkowych.  

 

Organy starały się oczywiście wykazać, że podatnicy celowo 

dokonywali czynności, których rzekomym celem było obejście 

prawa i zmniejszenie wysokości podatków. Jednak tej 

praktyki nie potwierdza orzecznictwo sądów 

administracyjnych. Wręcz przeciwnie wyroki wskazują, że 

organy podatkowe nie miały podstaw prawnych do 

kwestionowania działań optymalizacyjnych (np. wyroki z 

06.12.2017r. I SA/Bd 896/17; z 30.05.2017r. I FSK 462/16;  

z 19.12.2016r. II FSK 1969/16). 
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W ostatnim czasie można jednak zauważyć wzmożoną 

aktywność organów podatkowych przejawiającą się             

w prowadzeniu kontroli podatkowych i celno-skarbowych 

dotyczących działań optymalizacyjnych podejmowanych przez 

podatników przez dniem 15 lipca 2016r.  

 

Kontrole są realizowane na terenie całego kraju i wydaje się, 

że jest to działanie zaplanowane i koordynowane przez Szafa 

KAS. Decydujące znaczenie ma stwierdzenie, czy podatnik 

wykonywał czynności w celu osiągnięcia sprzecznej z prawem 

korzyści podatkowej.  

 

Przepis art. 119a Ordynacji podatkowej, który definiuje 

zakres unikania opodatkowania dotyczy jednak tylko korzyści 

podatkowych, których skutki wystąpiły po dniu 15 lipca 

2016r. Do korzyści podatkowych uzyskanych przed tym 

dniem przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie klauzuli       

o unikaniu opodatkowania nie mają zastosowania.  
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aportów zorganizowanej części przedsiębiorstwa,  

aportów znaków towarowych i ich amortyzację,  

sprzedaży udziałów ze stratą, 

objęcia udziałów z dużym agio, 

aportów do spółek osobowych (do 2010r.) 

wymiany udziałów,  

wykorzystanie SKA, 

aportów WNiP. 

W PRAKTYCE ORGANY NAJCZĘŚCIEJ KWESTIONUJĄ SKUTKI PRAWNE: 

Kancelaria Mariański Group posiada bogate doświadczenie w zakresie kontroli 

podatkowych i postępowań dotyczących optymalizacji podatkowych. Praktyka pokazuje, że 

przekonanie organów podatkowych, że dokonane czynności nie miały na celu unikania 

opodatkowania jest trudne czy wręcz niemożliwe. Kancelaria wykazuje dużą 

skuteczność w postępowaniach sądowo administracyjnych, w których sądy 

uchylają zaskarżone decyzje organów podatkowych.   



Przedstawiając opisany stan prawny i mając na uwadze dużą agresywność organów podatkowych 

prowadzących kontrole podatkowe i celno-skarbowe proponujemy możliwość przeprowadzenia 

niezależnego audytu podatkowego w zakresie przeprowadzonych działań optymalizacyjnych.        

W trakcie audytu dokonamy oceny prawnej poszczególnych czynności, określimy poziom ryzyka 

oraz zaproponujemy bezpieczne rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości. Z uwagi na bogate 

doświadczenie w sporach prowadzonych z organami fiskusa dysponujemy wiedzą, która pozwoli na 

przygotowanie firmy do kontroli podatkowej i celno-skarbowej.      
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Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy materiał  

jako informacyjny  i nie mający charakteru  

opinii lub porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa  

do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo  

Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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