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1. O czym mówimy 
 
Coraz szerszy zakres aktywności gospodarczej obejmowany jest przez nietradycyjne formy 
działalności określane mianem „gospodarka cyfrowa” (np. Facebook, Google) lub „ekonomia 
współdzielenia” (np. Airbnb, Blablacar, Uber).  
 
Omawiane formy działalności mają dwie istotne wspólne cechy: 
A. Umykają one całkowicie lub w znacznym stopniu obciążeniom fiskalnym (zarówno 

podatkom jak i składkom na ubezpieczenia społeczne) w Polsce.  
B. Działalność prowadzona jest w całości za pośrednictwem sieci cyfrowej lub jest w całości 

rejestrowana i rozliczana w tej sieci. 
 

Cecha A, czyli umykanie obciążeniom fiskalnym, ma negatywne konsekwencje 
gospodarcze, gdyż powoduje:  
1) dyskryminację fiskalną analogicznej działalności prowadzonej w tradycyjnych formach 

(np. taksówkarze); 
2) uszczuplenie bazy i dochodów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków.  
 
                                                        
1 Capital Strategy Sp. z o.o. sp.k., kblazuk@capitalstrategy.pl, + 48-603-700-830. 
2 Capital Strategy Sp. z o.o. sp.k., skawalec@capitalstrategy.pl, +48-601-293-985. 
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Cecha B, czyli prowadzenie działalności w oparciu o platformy cyfrowe, umożliwia szybkie 
wchodzenie na rynek nowych firm oraz bardzo szybki wzrost skali działalności poprzez 
zwiększanie liczby użytkowników/klientów. Jeżeli nie zostanie rozwiązany problem umykania 
obciążeniom fiskalnym, to nieuchronny wzrost udziału w gospodarce działalności opartej o 
platformy cyfrowe powodować będzie narastanie wspomnianych negatywnych konsekwencji, 
grożąc zapaścią finansów publicznych. 

Z drugiej strony, związany z cechą B, fakt, że działalność jest w całości rejestrowana na 
platformach cyfrowych, sprawia, że w przypadku objęcia tych form działalności odpowiednimi 
rozwiązaniami fiskalnymi, koszty poboru oraz kontroli podatków i ewentualnie składek na 
ubezpieczenia społeczne, będą niewielkie, a jednocześnie uniknięcie obciążeń fiskalnych może 
być w praktyce niemożliwe.  

   
 
2. Umykanie obciążeniom fiskalnym w kraju działalności - przykłady 

 
Firmy oraz indywidualne osoby, świadczące usługi w omawianych nietradycyjnych rodzajach 
działalności gospodarczej, często w ogóle umykają tradycyjnym obciążeniom z tytułu składek 
na ubezpiecznia społeczne i podatków. Ewentualnie, podatki od dochodów wynikających z ich 
działalności w Polsce płacone są w zagranicznych jurysdykcjach. 
 
Google  
1) Płaci w USA 6 mld dol. podatków, a w Wielkiej Brytanii 30 razy mniej, mimo że ma tam 

tylko 3-krotnie mniej użytkowników. 
2) Udział Google’a w całym rynku reklamowym w Polsce (pod względem wydatków netto) 

wynosi 12,2 proc., a w rynku reklamy internetowej 36,2 proc. Daje to ok. 1,2 mld zł 
wpływów z reklamy w skali roku. Mimo to, Google Poland w 2017 r. wykazał 318 mln zł 
przychodów i zapłacił w Polsce jedynie 12,5 mln zł podatku3. 

Facebook  
1) Ma więcej użytkowników w Europie niż w USA, ale znaczną większość podatków płaci w 

USA. 
2) Facebook Poland wykazał w 2017 r. przychody na poziomie 30 mln zł, podczas gdy wartość 

sprzedanych w Polsce przez tę firmę reklam szacuje się na ok. 0,5 mld zł4. Facebook nie 
zapłacił za 2017 r. podatku, bo wykazał nadpłatę5. 

Uber  
1) Kierowca Ubera podpisuje umowę ze spółką holenderską a nie z Uber Poland6. Kierowcy 

Ubera nie odprowadzają składek do ZUS (zawierają z partnerami umowy zlecenia, dzieła, 
najmu auta). Tradycyjni taksówkarze odprowadzają z tytułu składek do ZUS ok. 1,3 mld zł 
rocznie7.  

                                                        
3 Na podstawie: Anna Słojewska z Brukseli, Anna Cieślak-Wróblewska, Michał Duszczyk, Urszula Zielińska, 
,,Internet wymyka się podatkom”, Rzeczpospolita, 22 lutego 2019, A20-A21. 
4 Anna Słojewska, ,,Weto wobec cyfrowej daniny”, Rzeczpospolita, 22 lutego 2019. 
5 Anna Słojewska i inni, op. cit. 
6 Anna Rozwadowska, ,,Uber kontra podatki”, Gazeta Wyborcza, 22 lutego 2019, s. 13. 
7 Ibidem, s. 13. 
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2) Kierowca Ubera nie ponosi kosztów ubezpieczenia - za które zawodowy taksówkarz płaci 
od 3 do 5 tys. zł rocznie - a jedynie standardowego ubezpieczenia OC8. 

 
3. Propozycje opodatkowania przedstawione przez Komisję Europejską  

 
3.1.Przedstawione propozycje opodatkowania 

 
Opodatkowanie omawianych form działalności jest przedmiotem dyskusji i analiz w różnych 
krajach, a także w ramach OECD, grupy G-20 oraz Unii Europejskiej. Komisja Europejska 
przedstawiła dwa projekty dyrektyw ustalających zasady opodatkowania gospodarki cyfrowej, 
w odniesieniu do firm przekraczających określone rozmiary: 

1) Rozwiązanie docelowe. 
2) Rozwiązanie przejściowe do czasu wdrożenia rozwiązania docelowego. 

 
3.1.1. Rozwiązanie docelowe – objęcie działalności powiązanej z terytorium danego 

kraju podatkiem CIT poprzez rozszerzenie pojęcia stałego zakładu 
 
Projekt9 zakłada opodatkowanie firm, których „obecność na rynku cyfrowym jest znacząca”. 
Konkretnie, projekt przewiduje, że podatkiem w danym państwie objęte będą firmy spełniające 
co najmniej jeden z poniższych warunków: 
a) przychody wynikające ze świadczenia usług cyfrowych użytkownikom znajdującym się 

w tym państwie członkowskim przekraczają 7 mln EUR rocznie; 
b) liczba indywidualnych użytkowników w tym państwie członkowskim przekracza 100 000; 
c) liczba umów handlowych na świadczenie usług cyfrowych firmom w tym państwie 

członkowskim, przekracza 3 000. 
 
Firma spełniająca co najmniej jeden z powyższych warunków zobowiązana będzie do 
rozliczania podatku na terenie danego kraju w ramach wirtualnego stałego zakładu, będącego 
płatnikiem podatku CIT. Do takiego wirtualnego stałego zakładu zostaną przypisane zyski 
związane z obecnością w danym kraju, które zostałyby wypracowane, gdyby działalność ta 
była prowadzona w ramach odrębnej spółki, rozliczającej się na zasadach rynkowych z innymi 
częściami grupy kapitałowej. 
 
 

3.1.2. Rozwiązanie przejściowe w postaci podatku obrotowego od dużych podmiotów 
świadczących usługi cyfrowe 

 
Projekt10 zakłada objęcie podatkiem obrotowym wysokości 3% przychodów osiąganych w 
wyniku świadczenia usług cyfrowych związanych z użytkownikami znajdującymi się w danym 
państwie członkowskim UE, osiąganych przez podmioty, które spełniają jednocześnie dwa 
warunki: 
 

                                                        
8 Ibidem, s. 13. 
9 Komisja Europejska, Wniosek. Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy dotyczące opodatkowania osób 
prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca, Bruksela, dnia 21.3.2018, COM(2018) 147 final. 
10 Komisja Europejska, Wniosek. Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych 

pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, Bruksela, dnia 
21.3.2018, COM(2018) 148 final. 
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a) łączne przychody podatnika w skali światowej przekraczają 750 mln EUR rocznie; 
b) przychody podlegające opodatkowaniu w UE przekraczają 50 mln EUR rocznie. 

 
Projekt określa, że do przychodów objętych podatkiem należą w szczególności przychody z 
reklam udostępnianych użytkownikom, a także przychody z przekazywania danych o 
użytkownikach innym podmiotom. 
 
 

3.2.Proces uzgodnień 
 
Polska opowiadała się za wprowadzeniem rozwiązań proponowanych przez Komisję 
Europejską. Proponowane dyrektywy są jednak blokowane przez niektóre kraje.  
Wprowadzeniu rozwiązań sprzeciwiają się zwłaszcza państwa europejskie, w których 
rozliczają się wielkie, międzynarodowe korporacje, korzystające z przyjaznych systemów 
podatkowych (m.in. Irlandia), a także Szwecja i Dania11. W tej sytuacji, Niemcy i Francja – 
orędownicy wprowadzenia podatku cyfrowego – w grudniu 2018 r. zaproponowały 
wprowadzenie zawężonego rozwiązania, ograniczającego się jedynie do opodatkowania 
przychodów z reklam w sieci. Osiągnięcie jednomyślności (wymaganej w UE w przypadku 
kwestii podatkowych) wydaje się mało prawdopodobne. Wiele instytucji (w tym unijnych, np. 
Europejski Komitet Regionów) stoi na stanowisku, że kwestię opodatkowania firm 
świadczących usługi w oparciu o platformy cyfrowe należy uregulować w skali światowej. 
Osiągnięcie porozumienia na szczeblu globalnym może jednak również okazać się trudne. 
 

4. Brak uzgodnienia jednolitego rozwiązania unijnego nie wyklucza możliwości 
wprowadzenia rozwiązań przez poszczególne kraje lub grupy krajów w UE 

 
Wobec braku perspektywy uzgodnienia jednolitego rozwiązania unijnego, niektóre kraje 
przymierzają się do wprowadzenia własnych rozwiązań krajowych, dotyczących 
opodatkowania gospodarki cyfrowej.  

Brak jednomyślności w UE, nie oznacza jednak, że kraje zainteresowane 
wprowadzeniem podatku muszą wprowadzać różniące się rozwiązania. Rozsądne wydaje się 
podjęcie próby uzgodnienia jednego rozwiązania, które wprowadzą działające w porozumieniu 
kraje, popierające ideę opodatkowania. Podjęcie próby takiego uzgodnienia nie wyklucza 
możliwości wprowadzenia podatku według własnego uznania, jeśli próby koordynacji między 
zainteresowanymi krajami nie przyniosą rezultatu w rozsądnym czasie.   

 
5. Ryzyka i obawy związane z próbą samodzielnego opodatkowania gospodarki 

cyfrowej 
 
Opodatkowanie działalności prowadzonej w oparciu o platformy cyfrowe może rodzić rozmaite 
ryzyka, a próby wprowadzenia takiego podatku mogą być blokowane przez lobbing lub naciski 
z różnych stron. Przed działaniami mającymi na celu wprowadzenie takiego opodatkowania 
mogą powstrzymywać rozmaite obawy: 

• Obawa przed zaszkodzeniem mniejszym firmom lokalnym. 
• Obawa przed utrudnieniem powstawania start-upów technologicznych. 
• Obawa, że kraj, który samodzielnie wprowadzi podatek, będzie omijany przez firmy 

prowadzące działalność na platformach cyfrowych, przez co lokalni użytkownicy 

                                                        
11 https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2827795,Podatek-cyfrowy-w-Unii-Europejskiej-na-razie-brak-

porozumienia.html 
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internetu i konsumenci zostaną odcięci od wielu rozwiązań technologicznych i aplikacji 
wnoszących nową jakość w różnych dziedzinach życia.  

• Obawa przed przekazaniem nadmiernej władzy aparatowi podatkowemu. 
• Obawa przed negatywną reakcją różnych grup użytkowników usług dostarczanych na 

platformach cyfrowych (którzy posiadają zdolność do szybkiej mobilizacji w celu 
podjęcia akcji publicznych).   

• Obawa przed reakcją i lobbingiem gigantów cyfrowych. 
• Obawa przed negatywną reakcją USA. 

 
 

6. Konieczne jest rozwijanie krajowych badań i zdolności do konstruowania i 
analizowania rozwiązań podatkowych dotyczących działalności na platformach 
cyfrowych 

 
W polskiej dyskusji i rozważaniach kwestii opodatkowania omawianych form działalności 
poświęca się na razie niewiele uwagi. Naszym zdaniem powinno to ulec zmianie, gdyż problem 
ten jest jednym z kluczowych kwestii systemu podatkowego, a jego znaczenie będzie rosło.   
 Nie należy zakładać, że kwestia opodatkowania działalności opartej o platformy 
cyfrowe zostanie rozwiązana jednym posunięciem. Należy raczej spodziewać się, że 
wprowadzone rozwiązania będą podlegały zmianom, wskutek obserwacji ich funkcjonowania, 
a także pojawienia się nowych form działalności. 

Istotne jest stworzenie odpowiednich zdolności analitycznych, wymiany doświadczeń i 
propozycji z innymi krajami po to, by móc konstruować i wdrażać rozwiązania podatkowe, a 
także analizować ich skutki. Potrzebne są w szczególności: 
1) Analiza działalności opartej o platformy cyfrowe z punktu widzenia fiskalnego, która 

powinna uwzględniać następujące elementy: 
• Analiza preferencji/dyskryminacji fiskalnej (ocena skali obciążeń z tytułu podatków i 

obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne omawianych form działalności w 
porównaniu z tradycyjnymi formami działalności gospodarczej). 

• Analiza jurysdykcji (analiza, gdzie są rejestrowane dochody osiągane przez tego typu 
spółki z działalności w Polsce i gdzie są płacone z tego tytułu podatki). 

• Szacunek skali działalności różnych form gospodarki opartej o platformy cyfrowe. 
• Szacunek ubytku wpływów fiskalnych (z tytułu podatków i składek 

ubezpieczeniowych). 
2) Opracowywanie i analiza rozwiązań podatkowych dla działalności opartej o platformy 

cyfrowe, a w tym: 
• Dyskusja nad generalnymi zasadami, jakim powinno podlegać opodatkowanie 

działalności opartej o platformy cyfrowe. 
• Konstruowanie szczegółowych projektów rozwiązań podatkowych. 
• Analiza ryzyk związanych z poszczególnymi projektowanymi rozwiązaniami 

podatkowymi.  
• Empiryczna analiza efektów rozwiązań podatkowych, które zostały lub zostaną 

zastosowane w wybranych państwach świata. 
 

7. Wstępne hipotezy do dyskusji nad generalnymi zasadami opodatkowania 
działalności opartej o platformy cyfrowe  

 
1) Przypisanie podatku do terytorium, na którym znajdują się klienci – użytkownicy platform 

Dotyczyć to powinno zarówno przypadku, gdy użytkownicy platformy płacą na rzecz firmy 
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prowadzącej platformę, jak i sytuacji, gdy firma prowadząca platformę otrzymuje dochody 
od reklamodawców.  
 

2) Powszechność opodatkowania 
Opodatkowaniu podlegać powinny dochody z wszelkich form działalności gospodarczej, 
wykorzystujących platformy cyfrowe, niezależnie od skali firmy i etapu działalności. 
Chodzi o to, by maksymalnie ograniczyć możliwości uniknięcia podatku poprzez zmianę 
formy działalności lub rozpoczęcie działalności od nowa, w innej firmie.  
 Warto zwrócić uwagę, że rozwiązania przewidziane w projektach omawianych 
dyrektyw UE nie spełaniają warunku powszechności opodatkowania. 

 
3) Umiarkowane stawki 

Stawki podatku powinny być bardzo umiarkowane. Umiarkowane stawki ułatwią 
osiągnięcie powszechności, co powinno być priorytetem. Uzasadnieniem dla 
umiarkowanych stawek jest również fakt pełnej transparentności działalności opartej o 
platformy cyfrowe i brak możliwości unikania podatku. 
 W przypadku samodzielnego wprowadzania podatku od działalności cyfrowej, np. w 
formie podatku obrotowego, odpowiadającej rozwiązaniu przejściowemu proponowanemu 
przez KE, racjonalne wydaje się wprowadzenie stawki na poziomie znacznie niższym niż 
stawka proponowana przez KE, po to aby ograniczyć ryzyka omówione w rozdziale 5. Nie 
wyklucza to możliwości późniejszego podniesienia stawki opodatkowania w przypadku 
wprowadzenia podatku przez inne kraje. 

 
8. Zakończenie 

 
Jest wiele powodów, które mogą uzasadnić powstrzymanie się przed samodzielnym 

wprowadzeniem podatku od działalności prowadzonej w oparciu o platformy cyfrowe.  
Warto jednak odwołać się do doświadczeń z dwoma innymi przypadkami patologii i 

anomalii w systemie podatkowym. Pierwszy przypadek to wyłudzenia i unikanie płacenia 
VAT. Drugi przypadek to preferencje fiskalne dla tzw. umów cywilno-prawnych, tj. 
kontraktów dotyczących świadczenia pracy, mających inną formę prawną niż umowa o pracę. 
W obu tych przypadkach również istniały, lub wciąż istnieją, racjonalne w pewnym zakresie, 
obawy powstrzymujące przed efektami ubocznymi radykalnych działań mających na celu 
usunięcie tych anomalii. Nie zmienia to faktu, że długie tolerowanie tych anomalii 
doprowadziło do poważnego uszczuplenia dochodów systemu finansów publicznych, 
zakłócenia warunków konkurencji i społecznej dyskryminacji dużych grup obywateli.  

Przejście do porządku dziennego nad anomaliami związanymi z działalnością 
prowadzoną w oparciu o platformy cyfrowe może mieć w przyszłości daleko większe 
negatywne konsekwencje ekonomiczne, społeczne, a także polityczne niż wspomniane 
przypadki VAT i umów cywilno-prawnych.   

Dlatego celowe jest możliwie szybkie objęcie działalności prowadzonej w oparciu o 
platformy cyfrowe obciążeniami fiskalnymi na rozsądnych zasadach.  
 


