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OECD OPUBLIKOWAŁA FINALNE WERSJE RAPORTÓW BEPS 
 

W dniu 5 października 2015 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała 

finalne wersje raportów zawierających wytyczne wypracowane w ramach inicjatywy BEPS (ang. Base 

Erosion and Profit Shifting). 

 

BEPS jest inicjatywą prowadzoną przez OECD mającą na celu przeciwdziałanie zjawisku erozji 

podstawy opodatkowania oraz przerzucania dochodów. W ramach inicjatywy określone zostały 

kluczowe obszary mogące przyczynić się do powstania BEPS. Wśród wyszczególnionych przez 

OECD obszarów znalazły się zagadnienia związane z opodatkowaniem zysków osiąganych z dostawy 

dóbr i usług cyfrowych, zjawisko cen transferowych oraz opodatkowanie transakcji pomiędzy 

podmiotami powiązanymi w zakresie finansowania dłużnego, ubezpieczeń i innych transakcji 

finansowych, jak również efektywność stosowanych środków służących zwalczaniu zjawiska unikania 

opodatkowania. 

 

Efektem prac prowadzonych w ramach BEPS jest opracowanie 15 raportów zawierających wytyczne 

oraz propozycje konkretnych działań mających na celu zwiększenie transparentności rozliczeń 

dokonywanych przez międzynarodowe grupy przedsiębiorstw oraz przeciwdziałanie erozji podstawy 

opodatkowania. Raporty opublikowane przez OECD dotyczą następujących obszarów: 

 opodatkowanie transakcji w zakresie handlu elektronicznego, 

 instrumenty i struktury hybrydowe, 

 opodatkowanie zagranicznych podmiotów kontrolowanych (tzw. CFC), 

 odliczanie odsetek oraz innych płatności finansowych, 

 zwalczanie szkodliwych praktyk podatkowych, 

 stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

 unikanie statusu zakładu podatkowego (z ang. permanent establishment), 

 ceny transferowe w kontekście łańcucha tworzenia wartości oraz wartości niematerialnych, 

 dokumentacja cen transferowych oraz Country-by-country reporting, 

 raportowanie i analiza działań dotyczących obszaru BEPS, 

 współpraca administracji podatkowych w zakresie wymiany informacji, 

 efektywne mechanizmy rozwiązywania sporów, 

 wielostronne instrumenty w zakresie działań zalecanych w ramach BEPS. 

 

Zalecenia zawarte w raportach BEPS nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, 

jednakże dotychczasowa praktyka wskazuje, iż rekomendacje OECD są wielokrotnie wykorzystywane 

przez państwa członkowskie do konstrukcji wewnętrznych przepisów podatkowych.  

 

Polskie Ministerstwo Finansów aktywnie uczestniczy w pracach prowadzonych przez OECD w ramach 

inicjatywy BEPS oraz wdraża do systemu legislacyjnego rekomendacje OECD, dowodem czego jest 

wprowadzenie przepisów o CFC, jak również oczekująca obecnie podpisu prezydenta nowelizacja 

ustaw o PIT i CIT (o której informowaliśmy Państwa w naszym newsletterze nr 62/2015). Mając 

powyższe na uwadze, w najbliższej przyszłości należy spodziewać się prac legislacyjnych w zakresie 

implementacji pozostałych zaleceń wynikających z raportów do polskich przepisów podatkowych. 
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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. 

 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
Budynek Delta IV p. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek ORCO Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

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. 

 

 

 


