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Wprowadzenie

Wspólnotowy rynek wewnętrzny to obszar bez granic wewnętrz-
nych, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, 
osób, usług i kapitału1. Owe swobody gospodarcze stanowią jego 
ekonomiczną i prawną istotę. Postanowienia Traktatu o utworzeniu 
Wspólnoty Europejskiej regulujące wolności rynkowe przewidują 
– z jednej strony – zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową, z drugiej – zakaz przeszkód w korzystaniu z nich. Na-
ruszenia tych postanowień prima facie mogą wynikać z przepisów 
krajowego prawa pracy, publicznego gospodarczego czy dewizowego. 
Jednak nie sposób pominąć faktu, że również opodatkowanie może 
wywierać wpływ na aktywność gospodarczą przedsiębiorców i  innych 
aktorów rynkowych.

Celem prawodawcy podatkowego jest zapewnienie wpływów 
budżetowych w sposób możliwie pozbawiony negatywnych kon-
sekwencji dla przedsiębiorczości. Mimo to krajowy prawodawca 
podatkowy realizuje politykę, która ma oddziaływać jedynie na go-
spodarkę danego państwa. Polityki te często mają protekcjonistyczny 
charakter bądź oparte są na koncepcjach pomijających fakt ścisłego 
powiązania gospodarki krajowej z gospodarkami innych państw 
członkowskich.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w systemie instytucjonal-
nym Wspólnoty Europejskiej czuwa nad poszanowaniem prawa 
w wykładni i stosowaniu Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Euro-
pejskiej2. Instytucja ta za pomocą szerokiej, funkcjonalnej wykładni 
TWE z postanowień regulujących poszczególne swobody rynku 
wewnętrznego wyprowadza zakaz dyskryminacji w sferze opodat-
kowania bezpośredniego, a także zakaz ograniczeń w korzystaniu 
z wolności w tejże sferze.

1 Zob. art. 14 ust. 2 TWE.
2 Zob. art. 220 TWE.
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Niniejsza książka poświęcona jest tematyce zakazu dyskryminacji 
w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty 
Europejskiej. W doktrynie zachodnioeuropejskiej opublikowano dwie 
monografie, które mając szerzej zakreślone zagadnienia badawcze, czę-
ściowo omawiają kwestie dyskryminacji podatkowej. Są to następujące 
pozycje: S. van Thiel, Free Movement of Persons and Income Tax Law: 
the European Court in search of principles, IBFD, Amsterdam 2002 
oraz A. Cordewener, Europäische Grundfreiheiten und nationales 
Steuerrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Cologne 2002. 

Niniejsza książka stanowi próbę całościowego ujęcia zagadnienia 
zakazu dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w europej-
skim prawie podatkowym.

Zasadniczym materiałem badawczym jest podatkowe orzecznictwo 
ETS, które zostało wydane na podstawie art. 39, 43, 48, 49 i 56 TWE. 
To właśnie prawotwórcze wyroki Trybunału w Luksemburgu stanowią 
o istocie zakazu dyskryminacji. Celem autora jest wskazanie konstrukcji 
jurydycznej tej instytucji, a także ustalenie jej zakresu podmiotowo-
przedmiotowego. W tym celu dokonana zostanie analiza rozumowania 
prawniczego zaprezentowanego przez Rzeczników Generalnych w tre-
ści ich opinii oraz sędziów ETS w treści wyroków. Jest to jedyna metoda 
badawcza, która może służyć poszukiwaniu pewnych prawidłowości 
w wykładni przepisów TWE, dokonywanej w sprawach dotyczących 
opodatkowania bezpośredniego. 

Uporządkowanie i usystematyzowanie zasad, jakimi rządzi się rozu-
mowanie prawnicze członków Trybunału, stanowi wyzwanie zarówno 
z punktu widzenia teoretycznoprawnego, jak i praktyki stosowania 
prawa podatkowego. Kolejne wyroki Trybunału wymuszały zmiany 
w krajowych systemach prawa podatkowego państw członkowskich. 
Ponadto niejednokrotnie skutkowały znacznym uszczupleniem wpły-
wów budżetowych państw członkowskich. Ujęcie w pewne ramy kon-
strukcyjne zakazu, który choć ma podstawy w TWE, lecz w istocie 
wynika z twórczej wykładni dokonywanej przez ETS, ma niebagatelne 
znaczenie dla prawidłowego tworzenia i stosowania krajowego prawa 
podatkowego każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do-
niosłość praktyczna tematyki podjętej w rozprawie wzrosła w trak-
cie jej powstawania – ściślej rzecz biorąc z dniem przystąpienia RP 
do UE.

Pierwsze wyroki ETS dotyczące dyskryminacji w sferze opodatko-
wania bezpośredniego zapadły w połowie lat 80. XX wieku. Orzecznic-
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two to podlegało ewolucji. Zmieniła się koncepcja wykładni przepisów 
TWE. Wykładnia zakładająca obowiązywanie zakazu dyskryminacji 
została zastąpiona interpretacją odwołującą się do zakazu ograniczeń 
w korzystaniu z wolności rynkowych. Praca obejmuje analizę obu 
tych generacji wyroków. Zasadniczą intencją autora było wykazanie, 
że pomimo zmiany koncepcji orzeczniczej ETS, nowa generacja wy-
roków z zakresu opodatkowania bezpośredniego w dalszym ciągu 
dotyczy zakazu dyskryminacji podatkowej.

Analiza orzeczeń ETS dokonana przez autora prowadzi do wnio-
sku, że obie generacje orzeczeń w istocie dotyczą dyskryminacji po-
datkowej3. O ile w pierwszym okresie ETS orzekał o jawnej i ukrytej 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, o tyle nowsze 
orzecznictwo – formalnie zapadające na gruncie zakazu ograniczeń 
w korzystaniu z wolności rynkowych, w istocie dotyczy dyskryminacji 
z wykorzystaniem wszelkich kryteriów różnicowania – jeśli tylko dys-
kryminowane są podmioty uczestniczące w obrocie transgranicznym. 
Można zatem zaobserwować faktyczną zmianę zakresu przedmioto-
wego przepisów TWE regulujących wolności rynkowe.

Zasadnicza część książki składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział 
pierwszy zatytułowany „Pojęcie i rodzaje dyskryminacji” pełni funk-
cję wprowadzającą w tematykę badawczą, a także ustalającą aparaturę 
pojęciową wykorzystywaną w kolejnych rozdziałach. Zawiera również 
analizę definicji dyskryminacji, jakie funkcjonują we wspólnotowym 
porządku prawnym. Analiza ta prowadzona jest na tle pojmowania 
dyskryminacji w prawie konstytucyjnym oraz prawie międzynarodo-
wym praw człowieka. W rozdziale tym została także podjęta próba 
wskazania elementów konstrukcji dyskryminacji. Określonym tam 
elementom konstrukcji dyskryminacji, a mianowicie: podmiotowi, 
kryterium różnicowania oraz substratowi dyskryminacji poświęcone 
zostały Rozdziały 4–6. W tym sensie rozdział pierwszy wpływa na 
schemat dalszych rozważań.

3 Z analizy prowadzonej w pracy wyłączone zostały wyroki dotyczące opodatko-
wania opuszczenia danej jurysdykcji podatkowej (exit taxes) – przykładowo wyrok 
w sprawie 81/87, The Queen p. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Reve-
nue, ex parte Daily Mail nad General Trust PLC, ECR 1988, s. 5483; wyrok w sprawie 
C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant, ECR 2004, s. I-2431; a także wyrok w  sprawie 
C-250/95, Futura Participations S.A. and Singer prz. Administration des contributions, 
ECR 1997, s. I-2471, który dotyczył niedyskryminacyjnych przeszkód w korzystaniu 
z wolności przedsiębiorczości wynikających z różnic pomiędzy krajowymi systemami 
podatkowymi.
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Rozdział drugi zatytułowany „Zakaz dyskryminacji w międzynaro-
dowym prawie podatkowym” pełni funkcję tła dla prezentacji poszcze-
gólnych elementów konstrukcji zakazanej we wspólnotowym  prawie 
rynku wewnętrznego dyskryminacji podatkowej. W rozdziale tym 
omówione są poszczególne ustępy art. 24 Modelu Konwencji OECD, 
tj. zakaz dyskryminacji obywateli państw-stron umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, zakaz dyskryminacji stałych zakładów 
nierezydentów, zakaz dyskryminacji płatności dokonywanych na rzecz 
nierezydentów oraz zakaz dyskryminacji przedsiębiorstw kontrolowa-
nych przez nierezydentów. Każde z tych zagadnień jest zilustrowane 
omówieniem polskiej praktyki traktatowej.

Rozdział trzeci zatytułowany „Podstawy prawne zakazu dyskrymi-
nacji w europejskim prawie wspólnotowym” ma na celu prezentację 
zagadnienia ujętego w jego tytule. Nie ogranicza się jednak do samego 
przytoczenia odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego. Omó-
wione są w nim także relacje pomiędzy poszczególnymi kategoriami 
źródeł prawa wykorzystywanych jako podstawy prawne zakazu dys-
kryminacji podatkowej. Szczególna uwaga jest poświęcona walorowi 
prawnemu wyroków ETS. Dalsza część rozważań poświęcona jest 
prezentacji instytucji systemu ochrony praw podmiotowych, jakie 
przyznawane są podatnikom przez prawo wspólnotowe. Kolejno 
omawiane są następujące zagadnienia: pierwszeństwo prawa wspól-
notowego, jego bezpośredni skutek, wykładania prawa krajowego 
w zgodzie z prawem wspólnotowym, obowiązek stosowania prawa 
wspólnotowego ex officio przez sądy i organy administracyjne państw 
członkowskich, odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkow-
skich za szkody wynikłe na skutek naruszenia prawa wspólnotowego, 
a także obowiązek zwrotu świadczeń pobranych z naruszeniem prawa 
wspólnotowego.

Rozdział czwarty zatytułowany „Podmiot dyskryminacji” ma dwu-
członową budowę. Z jednej strony zawiera prezentację zakresu pod-
miotowego poszczególnych wolności rynku wewnętrznego. Wynika to 
z faktu, że prawo powoływania się na zakaz dyskryminacji wynikający 
z TWE przysługuje jedynie podatnikom znajdującym się w zakresie ra-
tione personae tego Traktatu. Druga część tego rozdziału poświęcona 
jest prezentacji zasad porównywania dyskryminowanych podatników 
z ich odpowiednikami traktowanymi na zasadach ogólnych. Dokonanie 
stosownego testu porównywalności jest konieczne dla stwierdzenia 
dyskryminacji w konkretnym przypadku. W toku prezentacji zasad 
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porównywalności podatników położony jest nacisk na określenie 
czynników ich podobieństwa. Analiza tych zasad prowadzona jest 
w oparciu o obie ww. generacje orzecznictwa ETS.

Kolejny – piąty rozdział – zatytułowany „Kryterium różnicowa-
nia” poświęcony jest tej tematyce w orzecznictwie ETS. Podobnie 
jak w rozdziale czwartym analiza zagadnienia prowadzona jest na 
tle ogólnych zasad wyznaczania w prawie wspólnotowym obywa-
telstwa osób fizycznych oraz przynależności państwowej korporacji. 
Dalsze rozważania poświęcone są analizie treści opinii Rzeczników 
Generalnych i wyroków ETS w zakresie, w jakim dotyczą kryteriów 
różnicowania. Omówienie tej problematyki prowadzone jest odręb-
nie w odniesieniu do kryteriów dyskryminacji jawnej, ukrytej oraz 
kryteriów możliwych do wyinterpretowania w wyrokach opartych na 
koncepcji zakazu przeszkód w korzystaniu z wolności traktatowych 
rynku wewnętrznego.

Rozdział szósty – zatytułowany „Substrat dyskryminacji” rozpoczyna 
prezentacja zakresów przedmiotowych poszczególnych wolności 
rynku wewnętrznego. Podjęta jest w nim próba ich delimitacji. Jest 
to istotne dla właściwego wskazania podstawy prawnej, która chroni 
przed dyskryminacją w konkretnej sytuacji. Następnie dokonana jest 
analiza kwestii standardu traktowania, jaki gwarantują podatnikom 
przepisy TWE. Rozważania rozdziału kończy wskazanie instytucji 
prawa podatkowego – zarówno krajowego, jak i międzynarodowego 
– które mogą mieć dyskryminujący charakter.

Książkę kończy rozdział zatytułowany „Okoliczności usprawiedliwia-
jące różne traktowanie podatników”. Rozpoczyna go analiza modelów 
dwóch kategorii okoliczności, które mogą usprawiedliwiać różne trak-
towanie podatników we wspólnotowym porządku prawnym. Są to: oko-
liczności wskazane w klauzulach derogacyjnych TWE oraz okoliczności 
uznane za konieczne względy interesu publicznego w orzecznictwie 
ETS. Obie te kategorie okoliczności na równi usprawiedliwiają narusze-
nia TWE. Pierwsze z woli państw-stron, drugie na skutek zastosowania 
przez ETS orzeczniczej reguły rozsądku (rule of reason). Druga część 
rozdziału zawiera omówienie kwestii okoliczności usprawiedliwiają-
cych różne traktowanie podatników w orzecznictwie ETS.

Opisany powyżej schemat książki zdeterminowany jest istotą i kon-
strukcją dyskryminacji. Każdy rozdział stanowi odrębną całość, choć 
jest jednocześnie ogniwem wywodu służącym prezentacji i usystema-
tyzowaniu problemu badawczego podjętego w treści rozprawy.
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Niniejsza monografia stanowi zmienioną wersję rozprawy doktor-
skiej autora pt.: „Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośred-
nich w prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej”, obronionej 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, w czerwcu 2005 r. Promotorem przewodu doktorskiego był 
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, bez którego pomocy niniejsza praca 
nie powstałaby. Do jej ostatecznego kształtu niewątpliwie przyczyniły 
się również uwagi recenzentów, którymi byli prof. dr hab. Wanda Wój-
towicz i prof. dr hab. Marek Kalinowski.
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