
l Spra wa „Pa na ma Pa pers” roz pę ta ła ist ne po lo wa nie na
cza row ni ce. Co dzien nie do wia du je my się, że oby wa tel nie
mo że ro bić ze swo i mi pie niędz mi te go, co jest do pusz czo -
ne przez pra wo. Z wie lu ar ty ku łów pra so wych moż na wy -
snuć wnio sek, że fi nan se oso bi ste są spra wą pu blicz ną i im
wię kszy ktoś od nie sie suk ces, tym bar dziej spo łe czeń stwo
po win no kon tro lo wać je go wy dat ki i za mie rze nia biz ne so -
we. Do brze, że za in te re so wa na ga wiedź nie upub licz nia za -
ku pów w In ter ne cie oraz nie kon tro lu je obo wiąz ko wo
wóz ka w hi per mar ke cie.

O co cho dzi w ca łym za mie sza niu? 
Op ty ma li za cja po dat ko wa czę sto ko rzy sta z in sty tu cji an -

giel skie go tru stu, któ ry naj kró cej mó wiąc jest sto sun kiem
po wier nic twa. In sty tu cji sta rej jak świat i spo ty ka nej wszę -
dzie, tak że w Pol sce – vi de wy rok Są du Ape la cyj ne go
w Szcze ci nie z dnia 22 li sto pa da 2012 ro ku, sy gna tu ra akt
I ACa 477/12, gdzie skład orze ka ją cy nie ma naj mniej szych
prob le mów z kwa li fi ka cją umo wy i jej isto ty. 

Obec nie jest to umo wa nie naz wa na, jed nak że do 1964 ro -
ku ist nia ła re gu la cja spół ki ci chej za war ta w ko dek sie han -
dlo wym z 27 czer wca 1934 ro ku, któ ra ba zo wa ła na
in sty tu cji po wier nic twa.

Do pusz czal ność za war cia spół ki ci chej w ra mach swo bo -
dy umów jest bez dy sku syj na. Czy w ta kim ra zie po trze bu je -
my Pa na my by stwo rzyć struk tu rę biz ne so wą gdzie
rze czy wi sty be ne fi cjent jest ukry ty i nie wy stę pu je w ofi -
cjal nym ob ro cie? A czym in nym, tyl ko na in ną ska lę, jest
zwy kły ko mis, gdzie prze cież nie zna my wła ści cie la przed -

mio tu, a na by wa my go cał kiem le gal nie bez poś red nio od
ko mi san ta? 

Wspom nia na sy tu a cja i ka zus Pa na ma Pa pers, na su wa
oczy wi ste, fi lo zo ficz no – praw ne py ta nia, czy na le ży za ka -
zać sprze da ży no ży, sko ro moż na ni mi za bić, ale rów no -
cześ nie też ko goś ura to wać, czy naj zwy czaj niej w świe cie
od ciąć ka wa łek chle ba po wszed nie go? I tu po ja wia się isto -
ta spra wy. 

Op ty ma li za cją po dat ko wą nie po win ni zaj mo wać się
wszy scy. Z oczy wi stych wzglę dów jest to za da nie dla ad wo -
ka tów i rad ców praw nych, któ rych dzia łal ność jest nad zo ro -
wa na przez sa mo rzą dy za wo do we, a pra wo na kła da na nich
sze reg obo wiąz ków, w tym ba da nie le gal no ści po cho dze nia
środ ków klien ta i dzia ła nie za wsze na je go ko rzyść.

Te go osta t nie go chro ni ta jem ni ca za wo do wa, któ ra po -
win na być trak to wa na przez ad wo ka ta i rad cę praw ne go
z naj wyż szą tro ską. I nie cho dzi tu taj o zwy kłe za pew nie nie
dy skre cji. Ta jem ni ca za wo do wa po win na być prze strze ga na
przez wszyst kich współ pra cow ni ków. Per so nel kan ce la rii
po wi nien prze cho dzić od po wied nie szko le nia, jak i te sty od -
por no ści w dro dze po zo ro wa nych prób wy do by cia in for -
ma cji. Sie dzi ba kan ce la rii po win na być zlo ka li zo wa na
w bez piecz nym miej scu, naj le piej w ta kim, któ re po zo sta je
wy łącz ną włas no ścią par tne rów. Ko mu ni ka cja po win na być
szyf ro wa na, a da ne chro nio ne.

Oczy wi ście w kan ce la rii nie po win no być żad nych pa pie -
ro wych do ku men tów klien ta, a pra cow ni cy nie po win ni
mieć moż li wo ści zgra nia da nych elek tro nicz nych. No wy ko -
deks rad cy praw ne go uchwa lo ny w 2014 ro ku wy cho dzi na
prze ciw wy zwa niom tech ni ki i re gu lu je ogól ne za sa dy
ochro ny in for ma cji, jed nak że ochro na in for ma cji klien ta to
od ręb na dzie dzi na, któ rą spo koj nie moż na na zwać sztu ką.
Klient jest chro nio ny na ta kim po zio mie, na ja kim po zo sta -
je po ziom świa do mo ści wła ści cie la kan ce la rii. 

W tym kon tek ście, ze zgro zą na le ży przy jąć de kla ra cje
i oświad cze nia osób zaj mu ją cych się „pro fe sjo nal nie” op ty -
ma li za cją po dat ko wą, któ re po ja wi ły się w pra sie po ak cji
„Pa na ma Pa pers”. Zgod nie z dzien ni kar skim śledz twem Ga -
ze ty Wy bor czej, pol skie tro py pro wa dzą bo wiem do ga bi ne -
tu ma sa żu... Je den z przed sta wi cie li fir my jest ma sa ży stą II
stop nia. Dru gi twier dzi, że „jest je dy nie po śred ni kiem i nie
po no si od po wie dzial no ści za to, co je go klient ro bi ze spół -

ką”, co ozna cza że ni gdy nie do szło do ja kie go kol wiek pod -
sta wo we go ba da nia due di li gen ce klien ta. Trze ci twier dzi, że
„Nie mam prob le mu z trans pa ren tno ścią. W każ dej spra wie
współ pra cu ję z wy mia rem spra wie dli wo ści w Pol sce. Na -
tych miast od po wia dam na za py ta nie po li cji lub pro ku ra tu -
ry, pa ku ję pli ki i wy sy łam.” Jak na ta le rzu wi dać, że nie
wszy scy zda ją so bie spra wę z po wa gi po dej mo wa nej dzia łal -
no ści, a klien ci ku pu ją ułu dę bez pie czeń stwa.

W oczy wi sty spo sób za bez pie cze nia są mo ty wo wa ne
ochro ną klien ta przed ry zy kiem gos po dar czym, a nie ukry -
ciem do wo dów zbrod ni. Isto tą za wo du praw ni ka jest ochro -
na klien ta, w tym tak że przed ad mi ni stra cją.

Nie ste ty wy dzia ły pra wa uczel ni wyż szych w Pol sce są za -
zwy czaj na zy wa ne wy dzia ła mi pra wa i ad mi ni stra cji, któ re
to dzie dzi ny są ze so bą prze ciw staw ne. Po wo du je to oczy -
wi sty dy so nans w za kre sie ro li za wo du praw ni ka już na eta -
pie na zew nic twa. A ry zy ko gos po dar cze jest du że. Czę sto jest
spo wo do wa ne oświe co ną zmia ną in ter pre ta cji po dat ko -
wych. Lek tu ra Or dy na cji Po dat ko wej w za kre sie od po wie -
dzial no ści osób trze cich przy pra wia o ciar ki na ple cach, gdyż
wska zu je, że zwy kła spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią nie do ty czy ogra ni cze nia od po wie dzial no ści w za kre sie
da nin pu blicz nych. 

Ce lem przed się bior cy jest mi ni ma li zo wa nie ry zy ka. Celem
op ty ma li za cji po dat ko wej i po wier nic twa zaś, jest bez piecz -
ne wy dzie le nie ma jąt ku ja kim od po wia da przed się bior ca.
Ro lą praw ni ka jest od dzie le nie te go co le gal ne, od te go co
nie le gal ne.

Hen ryk Jó zef Ma ria El zen berg – pol ski fi lo zof, któ re go
oj ciec był (no ta be ne) zna nym praw ni kiem stwier dził,
że „Ety ka jest na u ką o męż nym za cho wa niu się wo bec
bytu.” Etycz ne za cho wa nie praw ni ka to czę sto zwy kła od -
wa ga i po moc w prze ciw sta wie niu się ma chi nie ad mi ni -
stra cyj nej. 

Naj le piej by ło by za py tać Pa na Klu skę, czy gdy by dru gi raz
za kła dał Op ti mu sa, to roz wa żał by moż li wość zor ga ni zo wa -
nia biz ne su w ta ki spo sób, aby kon struk cja praw na by ła od -
por na na wstrzą sy spo wo do wa ne nie u za sad nio ny mi
i prze wle kły mi kon tro la mi po dat ko wy mi?
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Optymalizacja podatkowa z Panama Papers w tle

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


