KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA – SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ
NOWELIZUJĄCĄ ORDYNACJĘ PODATKOWĄ

W dniu 13 maja 2016 r. Sejm przyjął projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową
wprowadzający do polskich przepisów tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (druk sejmowy
nr 367).
Zgodnie z założeniem klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma przeciwdziałać dokonywaniu
przez przedsiębiorstwa sztucznych i nieuzasadnionych biznesowo czynności służących wyłącznie
uzyskaniu korzyści podatkowych. Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej, klauzula będzie miała
zastosowania wyłącznie do tych czynności, których dokonanie powoduje uzyskanie przez podatnika
korzyści przekraczającej próg 100 tys. złotych w skali roku. W praktyce, w sytuacji kiedy zajdzie
przypuszczenie, iż określone transakcje zostały dokonane przez przedsiębiorstwa wyłącznie w celu
osiągnięcia korzyści podatkowych, uprawnione organy będą mogły zakwestionować ich zasadność
oraz określić wysokość zobowiązania podatkowego we właściwej wysokości (tak jakby transakcje
takie w ogóle nie zaistniały).
Podatnicy będą mogli zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie tzw. opinii
zabezpieczającej, która ma gwarantować, iż określone działania podatnika nie będą traktowane jako
czynności sztuczne służące wyłącznie osiągnięciu korzyści podatkowych. Opinia ma być wydawana
odpłatnie. Nowelizowane przepisy przewidują utworzenie Rady ds. Unikania Opodatkowania, której
zadaniem będzie opiniowanie spornych zagadnień dotyczących unikania opodatkowania. Członkami
Rady mają być przedstawiciele różnych instytucji powoływani przez Ministra Finansów.
Na uwagę zasługuje fakt, iż klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie miała zastosowanie
do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie nowelizowanych przepisów. Oznacza
to, iż nowymi przepisami objęte zostaną również czynności dokonane przez podatników w przeszłości
o ile skutkują one osiągnieciem korzyści podatkowej przekraczającej 100 tys. PLN po wejściu w życie
znowelizowanych przepisów.
Zgodnie z projektem, nowelizowane przepisy mają wejść w życie w terminie 30 dni od daty ich
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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