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Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiają-

ce w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. 

 Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego 

ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporów-

nawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak 

miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.
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rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzyna-

rodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która 

dotyczy bardzo aktualnego problemu. Jest przy tym unikalna ze względu na 
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ograniczenia nadużyć w VAT z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligen-
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Wprowadzenie

Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowania stały się niezwykle
istotnymi problemami, które niepokoją nie tylko państwa członkowskie Unii Europej-
skiej, ale również samą Komisję Europejską. Problematyka ta jest już podejmowana nie
tylko przez poszczególne państwa, którym zależy na zniwelowaniu tego zjawiska, ale
również przez ośrodki naukowe, które idąc w sukurs tym rozważaniom starają się za-
prezentować skuteczne metody przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodat-
kowania.

Problematyka ta stała się niezwykle złożona i wielopłaszczyznowa. Dlatego i prze-
ciwdziałanie jemu jest również skomplikowane. Zjawisko unikania i uchylania się od
opodatkowania rozpatruje się nie tylko z punktu widzenia regulacji prawa podatko-
wego, ale również na płaszczyźnie ekonomii i finansów. To interdyscyplinarne podej-
ście uświadamia nam, że należy postrzegać ten problem nie tylko z punktu widzenia
mikro- ale i makroekonomicznego.

Zjawisko unikania i uchylania się od opodatkowania jest szczególnie niebezpieczne
ze względu na fakt, że przybrało charakter zjawiska międzynarodowego. Holdingi mię-
dzynarodowe, które poprzez skuteczne i wyrafinowane strategie podatkowe tworzone
na płaszczyźnie kilku, a nawet kilkunastu ustawodawstw w sposób swobodny są w sta-
nie unikać, a nawet uchylać się od opodatkowania. Dlatego tak ważne jest by rozpocząć
szerszą debatę na temat unikania i uchylania się od opodatkowania w wymiarze mię-
dzynarodowym. Bardzo często spotykamy się z dylematami, gdzie jest granica legalno-
ści, a także etyki podatkowej. Szczególnie trudno ustalić tą granicę legalności w unika-
niu opodatkowania w wymiarze międzynarodowym.

Mając to wszystko na uwadze należy skonstatować, iż zjawisko to stało się jednym
z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją państwa Unii Europejskiej, ale również
państwa, które starają się zachowywać zasady uczciwej konkurencji podatkowej w re-
aliach globalnej gospodarki. Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowa-
nia stało się szczególnie trudne do przeciwdziałania ze względu na fakt, że coraz więcej
państw przyjmuje politykę rajów podatkowych. Już nawet niektóre państwa członkow-
skie Unii Europejskiej zaczynają stosować szkodliwą konkurencję podatkową.

Na tle tych wszystkich aspektów międzynarodowego unikania i uchylania się od
opodatkowania należy zastanowić się czy zjawisko to przybrało takie wymiary, że może
zagrażać bezpieczeństwu poszczególnych państw. Szczególnie, że ostatnie dane wska-
zują, jak „kosztowne” jest dla państw brak przeciwdziałania temu zjawisku.

Stąd oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację, która powstała na kanwie kon-
ferencji naukowej pt. Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo pań-
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stwa zorganizowanej przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie w dniu 16.3.2017 r. W ramach niniejszej publikacji zaprezen-
towane są opracowania, które podejmują międzynarodowe unikanie i uchylanie się od
opodatkowania w różnych aspektach. Autorami są znamienici naukowcy, którzy często
zajmują się również tą problematyką w praktyce.

Należy również zauważyć, iż problematyka ta dotychczas nie doczekała się tak sze-
rokiego opracowania w polskiej literaturze przedmiotu. Dlatego tym bardziej z przy-
jemnością przekazujemy Państwu niniejszą publikację.

Dominik Gajewski
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