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Streszczenie: 

Artykuł opisuje podstawowe uwarunkowania prawne klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania. W pierwszej kolejności następuje prezentacja kształtu normatywnego 

klauzuli w nieobowiązującej już formie, uznanej za niezgodną z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej kolejności przybliżane jest aktualne pojęcie klauzuli 

ze szczególnym uwzględnieniem jej ustawowej regulacji. W toku wywodu systematycznie 

wskazuje się na zasadnicze wątpliwości związane z klauzulą oraz następuje jej porównanie 

z podobnymi instytucjami na gruncie innych polskich ustaw oraz koncepcji orzeczniczej 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie brakuje również rozważań na temat 

praktycznego znaczenia instytucji, jak też bardziej szczegółowych, przykładowo w zakresie 

możliwości zastosowania klauzuli do odpowiedzialności osób trzecich. 

 

Summary: 

The article describes the basic legal conditions of an anti-avoidance clause. Firstly, the form 

of the normative clause is presented in a form that is no longer in force and was inconsistent 

with the Constitution of the Republic of Poland. Subsequently, the current concept of a clause 

is approximated, with emphasis on its statutory regulation. During the argument, fundamental 

doubts related to the clause are systematically pointed out and compared with a similar 

regulation under the Polish Civil Code, the Act on Value Added Tax and the concept existing 

based on the case law of the Court of Justice of the European Union. Neither there is a lack 

of eliberation on the practical relevance of the institutions, nor on more specific issues, such 

as the possibility of applying the clause to the liability of third parties. 
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