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GAAR w podatku od sprzedaży detalicznej – zwalczanie unikania opodatkowania, 

prawotwórstwo, dyskryminacja? – dr Mikołaj Kondej (PwC) 

 

Wyrok WSA z 26 maja 2021 r. III SA/Wa 2348/20 

Prawidłowo w ocenie Sądu uznał Szef KAS w przedstawionych okolicznościach, którymi 

są: wprowadzenie modelu biznesowego polegającego na prowadzeniu działalności za 

pośrednictwem dwunastu spółek z o.o. w zakresie sprzedaży detalicznej na 

wyodrębnionym geograficznie regionie; opodatkowaniem przychodów ze sprzedaży 

detalicznej od dnia 1 stycznia 2021 r. w związku z art. 11 a ustawy o podatku od 

sprzedaży detalicznej; możliwość wygenerowania w związku z tymi działaniami korzyści 

podatkowej w postaci obniżenia bądź niepowstania zobowiązania podatkowego, że 

przełoży się na osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z 

przedmiotem lub celem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej oraz przepisów art. 

4, art. 5, art. 6, art. 8 oraz art. 9 tej ustawy.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Prawidłowo w ocenie Sądu uznał Szef KAS w przedstawionych okolicznościach, którymi są: 

wprowadzenie modelu biznesowego polegającego na prowadzeniu działalności za 

pośrednictwem dwunastu spółek z o.o. w zakresie sprzedaży detalicznej na wyodrębnionym 

geograficznie regionie; opodatkowaniem przychodów ze sprzedaży detalicznej od dnia 1 

stycznia 2021 r. w związku z art. 11 a ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej; możliwość 

wygenerowania w związku z tymi działaniami korzyści podatkowej w postaci obniżenia bądź 

niepowstania zobowiązania podatkowego, że przełoży się na osiągnięcie korzyści podatkowej 

sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy o podatku od sprzedaży 

detalicznej oraz przepisów art. 4, art. 5, art. 6, art. 8 oraz art. 9 tej ustawy. Zatem do wyżej 

wymienionej korzyści podatkowej wynikającej z przedstawionego we wniosku zespołu 

powiązanych ze sobą czynności może mieć zastosowanie art. 119a § 1 O.p. ponadto sposób 

działania Strony organ prawidłowo uznał za sztuczny (…) 

Słusznie ponadto zauważył Szef KAS, że Skarżąca w przedstawionym modelu biznesowym 

będzie ponosiła właściwie całość ryzyka gospodarczego tj. będzie odpowiadała za marketing, 

zatowarowanie sklepów-spółek oraz całą logistykę z tym związaną, przy sprzedaży ratalnej 

spółki celowe będą jedynie pośrednikiem, nie będą posiadły żadnej dowolności przy 

kluczowych kwestiach związanych z prowadzoną działalnością, ryzyko prowadzenia sklepów i 

tak ostatecznie ponosi Skarżąca jako główny udziałowiec, w takim przypadku próżno szukać 

realnych zmian w zarządzaniu siecią sklepów prowadzonych przez Skarżącą. 

Zdaniem Sądu założenia docelowego modelu biznesowego opierają się na wydzieleniu spółek 

celowych, które i tak będą zarządzane w sposób scentralizowany. Jak bowiem sama Skarżąca 

wskazała we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, Skarżąca będzie odpowiedzialna za 

wykonywanie najważniejszych funkcji zarządczych i biznesowych zarówno w łańcuchu 

dostaw, jak i w marketingu, w tym miedzy innymi za dostawę towarów będących przedmiotem 

sprzedaży przez spółki, negocjacje i zawieranie kluczowych umów z dostawcami, zarządzanie 

asortymentem towarów sprzedawanych przez spółki oraz przepływem towarów tj. zapewnienia 

procedur współpracy z dostawcami i konsumentami, jak również będzie zawierać, 

komunikować i monitorować przestrzeganie i korzystanie z tych standardów przez spółki. 

Powyższe jednoznacznie wskazuje na fakt, że z jednej strony korzyć podatkowa była celem 

stworzenia przedmiotowej struktury, natomiast w celu zachowania jednolitości całej grupy – 

typowej dla modelu scentralizowanego zdecydowano się na skupienie decyzyjności wszystkich 

spółek celowych w spółce założycielskiej. 

Wskazać należy, że z treści przedmiotowego wniosku nie wynika aby przyczyny ekonomiczne 

stanowiły dla wnioskodawcy dominujący powód wprowadzenia docelowego modelu 

biznesowego. W ocenie Sądu prawidłowo Szef KAS ocenił, że sposób działania Skarżącej był 

sztuczny. Przesłanki ekonomiczne, które zdaniem Skarżącej stanowić miały o podjęciu decyzji 
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przekształceniowej, nie były w istocie ważne. Zbieżność dat podjęcia decyzji o restrukturyzacji 

oraz wprowadzenia podatku, wskazuje na to, że jest on przede wszystkim odpowiedzią na 

wprowadzony obowiązek podatkowy. Podnoszenie argumentu o faktycznym niepowodzeniu 

pilotażowego programu 1 sklep – 1 spółka nie miało mieć natomiast znaczenia dla oceny 

sztuczności działań, gdyż program ten był jedynie testowany i w żadnym razie nie był 

powszechnie stosowanym przez T. modelem biznesowym. Nie ma również znaczenia, że 

Skarżąca posiadając wybór pomiędzy programem 1 sklep i 1 spółka, a 1 region - 1 spółka 

wybrała ten, który w założeniu jest mniej optymalny podatkowo, gdyż w obu z nich korzystać 

będzie prawdopodobnie z kwoty wolnej w pełnym zakresie. 

Prawidłowo zatem Szef KAS wskazał, że realizowany docelowy model biznesowy nosi przede 

wszystkim znamiona elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub 

zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności oraz elementów wzajemnie się 

znoszących i kompensujących, co świadczy wyłącznie o celu uniknięcia opodatkowania. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. II FSK 135/1 

 

Przepisy 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

 

Art.  32.  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania 

przez władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 

jakiejkolwiek przyczyny. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

 

Art.  119a.  §  1. Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie 

tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy 

podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a 

sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). 

 

Art.  119c.   

§  1. Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy 

przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami 

zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych. Do przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub 

jej przepisu. 

 

Bibliografia 

H. Filipczyk, Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu" jako 

klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania, Przegląd Podatkowy 3/2020 

M. Kondej, Sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub 

jej przepisu jako samodzielna przesłanka stosowania klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania, Przegląd Podatkowy 12/2021 

B. Kuźniacki, Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje 

między nimi, cz. 1, Przegląd Podatkowy 6/2020 

B. Kuźniacki, Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje 

między nimi, cz. 2, Przegląd Podatkowy 7/2020. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/publication/151364756/kuzniacki-blazej-dekodowanie-hipotezy-gaar-przeslanki-intencji-i-sprzecznosci-oraz-relacje-miedzy...?keyword=sprzeczno%C5%9B%C4%87%20korzy%C5%9Bci%20ku%C5%BAniacki&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/publication/151364756/kuzniacki-blazej-dekodowanie-hipotezy-gaar-przeslanki-intencji-i-sprzecznosci-oraz-relacje-miedzy...?keyword=sprzeczno%C5%9B%C4%87%20korzy%C5%9Bci%20ku%C5%BAniacki&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/publication/151364756/kuzniacki-blazej-dekodowanie-hipotezy-gaar-przeslanki-intencji-i-sprzecznosci-oraz-relacje-miedzy...?keyword=sprzeczno%C5%9B%C4%87%20korzy%C5%9Bci%20ku%C5%BAniacki&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/publication/151364756/kuzniacki-blazej-dekodowanie-hipotezy-gaar-przeslanki-intencji-i-sprzecznosci-oraz-relacje-miedzy...?keyword=sprzeczno%C5%9B%C4%87%20korzy%C5%9Bci%20ku%C5%BAniacki&cm=SFIRST


3 
 

Główne problemy 

1. Granice między przeciwdziałaniu unikania opodatkowania  

2. Zasada równości w prawie podatkowym – czy kryterium momentu podjęcia działania 

może determinować poziom opodatkowania? 


