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ROZSTRZYGANIE SPORÓW O PODWÓJNE OPODATKOWANIE 

 

Zwracamy Państwa uwagę na Dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 

roku (Dyrektywa 2017/1852), która ustanawia mechanizm rozstrzygania sporów związanych 

w interpretacją i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego 

opodatkowania dochodu i kapitału w Unii Europejskiej. 

 

W przypadku sporu prowadzącego do podwójnego opodatkowania, podatnik będzie 

uprawniony do złożenia skargi i wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania: 

 co do zasady skargę składa się do właściwego organu każdego z zainteresowanych 

państw członkowskich, natomiast mniejsze przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą 

skorzystać z uproszczonej procedury i złożyć skargę tylko w państwie swojej 

rezydencji, 

 państwa członkowskie mają maksymalnie 2 lata na ustalenie, które z nich jest 

uprawnione do pobrania podatku, 

 w przypadku braku porozumienia automatycznie rozpoczyna się proces arbitrażu - na 

tym etapie sprawą zajmuje się komisja doradcza, która w terminie 6 miesięcy wydaje 

opinię dla państw członkowskich, 

 po otrzymaniu opinii właściwe organy państw członkowskich mają 6 miesięcy na 

wypracowanie rozwiązania – mogą podjąć decyzję, która różni się od opinii komisji 

doradczej, jednak jeżeli nie osiągną porozumienia, opinia jest wiążąca.  

 

Dyrektywa 2017/1852 będzie miała zastosowanie do skarg złożonych od 1 lipca 2019 roku w 

odniesieniu do kwestii spornych dotyczących dochodu lub kapitału uzyskanego od 1 stycznia 

2018 roku. Państwa członkowskie są zobowiązane zaimplementować postanowienia 

Dyrektywy 2017/1852 do przepisów prawa krajowego w terminie do 30 czerwca 2019 roku. 

 

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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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. 


