
l Naj wyż sza Iz ba Kon tro li prze pro wa dzi ła kon tro lę, któ rej
przed mio tem był nad zór or ga nów po dat ko wych i or ga nów
kon tro li skar bo wej nad pra wi dło wo ścią roz li czeń z bud że tem
pań stwa pod mio tów z udzia łem ka pi ta łu za gra nicz ne go. Kon -
klu zje wy pły wa ją ce z tej kon tro li zo sta ły udo ku men to wa ne
ra por tem NIK z 17 kwiet nia 2015 r.

Po zy tyw nie na le ży oce nić sam fakt za u wa że nia przez re sort
fi nan sów prob le mu uchy la nia się od opo dat ko wa nia oraz pod -
ję cie pró by prze ciw dzia ła niu te mu zja wi sku. Jed nak że, na ja -
ko ści ra por tu cie niem po ło żył się bar dzo po waż ny błąd
me to do lo gicz ny po le ga ją cy na tym, że in spek to rzy NIK nie do -
ko na li roz róż nie nia oszustw po dat ko wych od le gal nej op ty -
ma li za cji po dat ko wej, roz ta cza jąc nimb po dej rzeń i nie uf no ści
wo kół wszel kich dzia łań po dat ni ków zmie rza ją cych do te go,
aby pła cić niż sze po dat ki. Tym cza sem na le ży z ca łą sta now czo -
ścią przy pom nieć, że op ty ma li za cja po dat ko wa nie jest dzia ła -
niem ne ga tyw nym i na le ży od róż nić ją od uchy la nia się od
opo dat ko wa nia. Op ty ma li za cja po dat ko wa od by wa się bo -
wiem, w prze ci wień stwie do uchy la nia się od opo dat ko wa -
nia, w gra ni cach pra wa i ma na ce lu zwię ksze nie zdol no ści
kon ku ro wa nia oraz wy ko rzy sta nie nie do strze gal nych moż li -
wo ści po pra wy kon dy cji fi nan so wej czy wy ni ków fir my.

Le gal ność op ty ma li za cji po dat ko wej jest przy tym po -
wszech nie po twier dza na przez są dy i try bu na ły. Np. Try bu nał
Spra wie dli wo ści UE w wy ro ku z dnia 12.9.2006 r., w spra wie
C-196/04 Cad bu ry Schwep pes plc, Cad bu ry Schwep pes Over -
se as Ltd vs Com mis sio ners of In land Re ve nue TS UE stwier -
dził, że je śli z pla no wa niem po dat ko wym nie wią że się

zła ma nie pra wa, to je go skut ki pro wa dzą ce do zmi ni ma li zo -
wa nia ob cią żeń po dat ko wych nie mo gą być sa me w so bie
uzna ne za bez praw ne. Po nad to, dzia ła nia op ty ma li za cyj ne, na -
wet gdy pro wa dzą do two rze nia sztucz nych struk tur, nie mo -
gą być uzna ne za nad u ży cie pra wa, je śli sta no wią rze czy wi ste
ko rzy sta nie ze swo bód usta no wio nych Trak ta tem o utwo rze -
niu Wspól no ty Eu ro pej skiej, w tym ze swo bo dy przed się bior -
czo ści.

Zgod ność z pra wem op ty ma li za cji po dat ko wej po twier -
dza ją rów nież pol skie są dy ad mi ni stra cyj ne. W wy ro ku z dnia
31.01.2002 r., sygn. akt I SA/Gd 771/01 Na czel ny Sąd Ad mi -
ni stra cyj ny po twier dził, że isto tą dzia łal no ści gos po dar czej
jest mak sy ma li za cja zy sku, a nie zo bo wią zań po dat ko wych.
Nie ma pod staw do na kła da nia na pod mio ty gos po dar cze
(na wet po wią za ne oso bo wo i ka pi ta ło wo) obo wiąz ku dzia -
łań pro wa dzą cych do zmniej sze nia do cho dów tyl ko dla te go,
że by ło by to ko rzyst niej sze dla bud że tu pań stwa z pun ktu wi -
dze nia wpły wów po dat ko wych. Po dob nie WSA wWar sza wie,
w wy ro ku z dnia 31.05.2006 r., sygn. akt III SA/WA 983/06
wska zał, iż nie ist nie je ge ne ral na za sa da na kła da ją ca na po dat -
ni ka obo wią zek dzia ła nia dla po wsta nia zo bo wią za nia po dat -
ko we go w wy so ko ści naj wię kszej z moż li wych.

Do ko nu jąc ak sjo lo gicz nej oce ny op ty ma li za cji po dat ko wej,
moż na po wo łać się na opi nię sę dzie go Są du Naj wyż sze go USA
Panią Le a med Hand, któ ra stwier dzi ła, że nie ma nic nie mo -
ral ne go w ta kim ukła da niu swo ich spraw, któ re skut ku je pła -
ce niem tak ni skich po dat ków, jak to tyl ko moż li we. Każ dy tak
czy ni, bo ga ty i bied ny, obaj ma ją do te go pra wo.

W po wyż szym kon tek ście na le ży stwier dzić, że z ra por tu
NIK wy ni ka pew ne nie zro zu mie nie te ma tu. Moż na w nim
bo wiem zna leźć ta kie stwier dze nia, jak „wal ka z op ty ma li za -
cją po dat ko wą” czy „agre syw ne pla no wa nie po dat ko we”.
Otóż, jak po wy żej wy ka za no, op ty ma li za cja jest zja wi skiem
do pusz czo nym pra wem i sa ma w so bie nie jest ni czym ne ga -
tyw nym – wręcz prze ciw nie. Tym sa mym by ło by wska za ne
uży wa nie przez or ga ny pań stwa bar dziej pre cy zyj ne go ję zy ka
i mó wie nie ra czej o prze ciw dzia ła niu uchy la niu się od opo -
dat ko wa nia, z któ rym to po stu la tem bez wąt pie nia na le ży się
zgo dzić. Te go ro dza ju po mie sza nie po jęć le ży oczy wi ście w in -
te re sie fi sku sa, któ ry chęt nie za tar łby gra ni ce mię dzy oszu -
stwem a osz częd no ścią i trak to wał każ dą pró bę osz czę dza nia
na po dat kach jak „oszu stwo”.

Prze cho dząc do me ri tum, czy li do kon klu zji ra por tu
w za kre sie ja ko ści nad zo ru pań stwa nad oszu stwa mi po dat -
ko wy mi. NIK nie po zo sta wia złu dzeń, że w naj bliż szej przy -
szło ści sku tecz ne dzia ła nia w tym za kre sie bę dą ma ło re al ne.
Po wo dem jest prze de wszyst kim bar dzo ni ski sto pień prze -
szko le nia pra cow ni ków ad mi ni stra cji skar bo wej w tej ma te -
rii oraz nie wy star cza ją ce dzia ła nia le gis la cyj ne. Jed nak
naj wię kszą prze szko dą w sku tecz nej wal ce z bez praw nym
wy pro wa dza niem zy sków za gra ni cę jest bar dzo sła be przy -
go to wa nie pra cow ni ków ad mi ni stra cji po dat ko wej do ba -
da nia trud nych me ry to rycz nie za gad nień. Pra cow ni cy
fi sku sa nie są prze szko le ni w ta kich te ma tach, jak stra te gie
gos po dar cze i po dat ko we kor po ra cji mię dzy na ro do wych,
mię dzy na ro do we pra wo po dat ko we czy agre syw ne pla no -
wa nie po dat ko we.

W mo jej oce nie bra ki te usi łu je się za stą pić za stra sza niem
po dat ni ków i tre so wa niem ich do my śle nia, że „le piej się pod -
dać, niż pro wa dzić woj nę z urzę dem skar bo wym”, bo prze cież
„woj ny ze skar bem pań stwa nie da się wy grać”. Ofia ra mi ta -
kich prak tyk nie są jed nak du że, mię dzy na ro do we kor po ra cje,
nad któ rych bez pie czeń stwem czu wa ją ca łe dy wi zje do rad ców
po dat ko wych i praw nych, ale naj słab si po dat ni cy – mali i śred -
ni przed się bior cy, któ rzy z wię kszym praw do po do bień stwem
nie po dej mą rę ka wi cy rzu co nej przez fi sku sa. Sto su jąc sze ro -
ką ga mę róż ne go ty pu so cjo tech nik, sta ra się wpo ić po dat ni -
kom prze ko na nie, że w ra zie wąt pli wo ści, le piej i bez piecz niej
jest za pła cić po da tek w wyż szej wy so ko ści, bo ina czej „po dat -
ni ko wi mo że stać się krzyw da”. Tak na praw dę nie ma tu wię -
kszej róż ni cy mię dzy ja ko ścią po rad, któ re pły ną w tym
wzglę dzie od mi ni stra fi nan sów od po rad, któ re pięt na ście lat
te mu pły nę ły do przed się bior ców z Prusz ko wa – z tą róż ni cą,
że w ca łym Prusz ko wie nie by ło ta kie go ar se na łu bro ni, jakim
dys po nu je jed na tzw. „gru pa an ty ter ro ry stycz na”, od de le go -
wy wa na do za trzy my wa nia tzw. „szcze gól nie nie bez piecz nych
prze stęp ców” – w prak ty ce po dat ni ków, któ rzy są o coś po dej -
rze wa ni, w związ ku z czym zo sta ną pu blicz nie wy wle cze ni
z do mu przez uzbro jo nych i za ma sko wa nych osob ni ków, a na -
stęp nie zmu sze ni do wal cze nia przed są da mi przez naj bliż szą
de ka dę, aby oczy ścić swo je do bre imię.

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.
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Lepiej się poddać, niż prowadzić wojnę z fiskusem?


