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Dyrektywa Rady UE 2016/1164 

Dyrektywa Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r.
ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie 
praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ 
na funkcjonowanie rynku wewnętrznego zobowiązuje państwa 
unijne do podjęcia konkretnych działań przeciw unikaniu 
opodatkowania. 
� Regulacje dotyczące zagranicznych spółek 

kontrolowanych (CFC)
� Ograniczenie możliwości zaliczania kosztów finansowania 

dłużnego (Interest Limitation)
� Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych 

(Exit Taxation)
� Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR 

- General Anti-Avoidance Rule)
� Struktury hybrydowe (Switchover rule)



Artykuł 6 Przepisy ogólne przeciw unikaniu opodatkowania 
1. Na użytek obliczenia zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych 

państwo członkowskie nie uwzględnia jednostkowych ani seryjnych 
uzgodnień, które – z uwagi na to, że głównym celem lub jednym z 

głównych celów ich wprowadzenia było uzyskanie korzyści podatkowej 
sprzecznej z przedmiotem lub celem mającego zastosowanie prawa 

podatkowego – są nierzeczywiste, wziąwszy pod uwagę wszystkie 

stosowne fakty i okoliczności. Jednostkowe uzgodnienie może obejmować 

więcej niż jeden etap lub więcej niż jedną część. 

2. Na użytek ust. 1 jednostkowe lub seryjne uzgodnienie uznaje się za 

nierzeczywiste w zakresie, w jakim nie jest ono wprowadzane z 
uzasadnionych powodów handlowych, które odzwierciedlają 
rzeczywistość ekonomiczną. 

3. W przypadku gdy jednostkowe lub seryjne uzgodnienia nie są brane pod 

uwagę zgodnie z ust. 1, zobowiązanie podatkowe oblicza się zgodnie z 

prawem krajowym. 

General Anti-Avoidance Rule



Źródło: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-
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General Anti-Avoidance Rule



Klauzule ogólne przeciwko unikaniu opodatkowania w poszczególnych 
krajach europejskich nie mają jednolitego modelu normatywnego, 
jednak wykazują podobne cechy i elementy.

Nie wszystkie kraje europejskie wprowadziły klasyczną ustawową 
klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, np. w Norwegii relewantne 
jest orzecznictwo sądowe dotyczęce ekonomicznej treści transakcji.

General Anti-Avoidance Rule



General Anti-Avoidance Rule

• Klauzula z reguły dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych (np. 

Belgia, Niemcy). Wyjątkowo dotyczy ona wyłącznie osób prawnych (np. Indie, 

Chiny).

• Klauzulę stosuję się 

� przy braku ekonomicznego uzasadnienia ( = sztuczności, nierzeczywistości) 

dla dokonanych transakcji;

� do transakcji, których głównym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej 

rozumianej jako zmniejszenie lub uniknięcie opodatkowania.

• Ciężar dowodu z reguły spoczywa na podatniku lub równomiernie rozkłada się na 

podatnika i organ podatkowy (np. Australia, Belgia). W niektórych państwach 

ciężar dowodu spoczywa wyłącznie na organie podatkowym (np. Wielka Brytania 

i Włochy),



General Anti-Avoidance Rule

• Zastosowanie klauzuli z reguły nie wiąże się, z wymierzeniem nieuczciwemu 

podatnikowi grzywny lub kary finansowej, lecz ogranicza się tylko do ustalenia 

podatku w prawidłowej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę (np. Holandia, 

Włochy). W niektórych państwach nakłada się kary finansowe (np. Australia – 25% 

lub 50% uzyskanych korzyści podatkowych, Indie - 100% do 300% kwoty podatku 

należnego).

• Podatnicy co do zasady mogą wystąpić o interpretację (wiążącą lub niewiążącą) w 

celu zabezpieczenia transakcji podatkowej (np. Niemcy, Finlandia). W niektórych 

państwach nie ma możliwości ubiegania się o interpretację (np. Chiny).



General Anti-Avoidance Rule

Quo vadis?

https://youtu.be/EzrI8BeOw_0


