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Interpretacje indywidualne prawa podatkowego…

Wstęp
Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą swobodnie wybrać taką 

politykę gospodarczą, jaką uważają za najodpowiedniejszą, a przede wszyst-
kim mogą według własnego uznania rozkładać obciążenie podatkowe 
na różne czynniki produkcji. Muszą jednak wykonywać te kompetencje 
zgodnie z prawem unijnym. W szczególności państwa członkowskie nie 
mogą wprowadzać ani utrzymywać przepisów, które wiążą się z niezgodną 
z prawem pomocą publiczną [wyrok Trybunału Sprawiedliwości, 2009, 
pkt 34]. W unijnym prawie konkurencji ze względu na negatywne skutki, 
jakie pomoc publiczna wywiera na konkurencję na rynku, wprowadzony 
został generalny zakaz jej udzielania. Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej [Traktat, 2010], dalej TFUE, stanowi, że: „Z zastrze-
żeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc 
przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów pań-
stwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 
niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, 
w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkow-
skimi”. Tak sformułowany zakaz interpretowany jest szeroko. W prawie 
unijnym nie zostało co prawda zdefiniowane pojęcie „pomoc publiczna”, 
lecz w orzecznictwie przyjęto, że jest nią każda korzyść uzyskana przez 
przedsiębiorstwo od władz publicznych, bądź w drodze pozyskania środ-
ków, bądź zwolnienia, choćby częściowego, z obowiązków o charakterze 
finansowym [Craig, de Búrca, 2003, s. 1141].

Celem artykułu jest analiza udzielanej przez państwa członkowskie 
UE pomocy publicznej w formie środków podatkowych stanowiących 
interpretacje indywidualne prawa podatkowego, z perspektywy wpływu 
tej pomocy na konkurencyjność tych państw. Za miarę konkurencyjności 
przyjęto wielkość produktu krajowego brutto per capita. Jako okres badaw-
czy przyjęto lata 2000–2015, tj. okres wdrażania dwóch najważniejszych 
strategii rozwojowych Unii Europejskiej – strategii lizbońskiej oraz strategii 
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„Europa 2020”. Przyjęto tezę, że wielkość pomocy publicznej udziela-
nej przez państwa członkowskie UE za pośrednictwem instrumentów 
podatkowych jest dodatnio skorelowana ze wskaźnikiem PKB per capita, 
określającym poziom rozwoju i konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi 
Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach 
dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

1. Metoda badawcza
Celem zastosowanej w artykule metody badawczej jest analiza zależ-

ności między wielkością udzielanej przez państwa członkowskie pomocy 
publicznej w formie środków podatkowych a wielkością PKB per capita 
tych państw. Analiza ta została przeprowadzona w oparciu o model 
regresji liniowej. Zmienną objaśnianą (zmienną zależną Y) jest wielkość 
PKB per capita, a zmienną objaśniającą (zmienną niezależną X) jest pomoc 
publiczna w formie środków podatkowych. Zastosowano test t Stat, który 
jest testem zachodzenia liniowego związku między wielkością pomocy 
publicznej i wielkością PKB per capita. Ten statystyczny test pozwala 
zweryfikować prawdziwość tzw. hipotezy zerowej, że parametr funkcji 
regresji I rodzaju β jest równy zero, przy hipotezie alternatywnej, że nie 
jest równy zero (H0: β = 0; HA: β ≠ 0). Przyjęcie hipotezy zerowej, że para-
metr β = 0 oznaczałoby, że wzrost wartości udzielanej pomocy publicznej 
o 1 mln euro nie spowoduje żadnych zmian w wielkości PKB per capita, co 
oznacza brak jakiejkolwiek zależności między wielkością pomocy w for-
mie środków podatkowych i konkurencyjnością państw członkowskich 
UE stosujących ten rodzaj wsparcia przedsiębiorstw. Innymi słowy, przy-
jęcie hipotezy zerowej oznacza brak wpływu udzielanej przez państwa 
członkowskie UE pomocy publicznej w formie środków podatkowych 
na wielkość ich PKB per capita.

Z uwagi na podjęty w artykule temat istotne będzie odrzucenie hipo-
tezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej, że pomiędzy badanymi 
zjawiskami występuje istotna zależność statystyczna. Z tablic wartości 
krytycznych t-Studenta wynika, że: ±tα–2 = ±2,1448 dla α = 0,05 i n – 2 = 14 
stopni swobody. Hipotezę zerową będzie można odrzucić na rzecz hipo-
tezy alternatywnej tylko wtedy, gdy tb < tα–2 lub tb > tα–2, czyli gdy: –tb < –2,1448 
lub +tb > +2,1448. W artykule zastosowano też test F, który podobnie jak 
przedstawiony powyżej test t służy do badania istotności oceny współczyn-
nika regresji liniowej β. Sprawdzianem tego testu jest statystyka F mająca 
rozkład F-Snedecora dla k1 i k2 stopni swobody. Gdy F > Fα, hipotezę zerową 
o braku zależności między pomocą publiczną i wielkością PKB per capita 
należy odrzucić i przyjąć hipotezę alternatywną o istnieniu statystycznie 
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istotnej zależności pomiędzy zmiennymi. Z tablicy wartości krytycznych 
F-Snedecora dla k1 = 1 (1 zmienna niezależna) i k2 = n – 2 = 14 stopni swo-
body oraz α = 0,05 odczytujemy F0,05 = 4,60. Zatem hipotezę alternatywną 
będzie można przyjąć tylko w sytuacji, gdy F > 4,60.

2. Interpretacje indywidualne prawa podatkowego jako forma 
pomocy publicznej

W zastosowaniu reguł unijnych w zakresie pomocy publicznej nie jest 
istotne, czy stosowany instrument jest środkiem podatkowym, ponieważ 
art. 107 TFUE ma zastosowanie do środków pomocowych „w jakiejkolwiek 
formie” [Podsiadło, 2015, s. 103–120]. Spełniający znaczenie traktatowej 
pomocy państwa środek podatkowy musi wypełnić kryterium kumulacji, 
na które składają się cztery elementy. Po pierwsze, środek musi przyzna-
wać beneficjentom przywileje zwalniające ich z obciążeń, które normalnie 
są pobierane z ich budżetu. Przywileje te mogą być zapewniane poprzez 
zmniejszenie obciążeń podatkowych przedsiębiorstw na różne sposoby. 
Dla przykładu są to: zmniejszenie w podstawie opodatkowania (np. spe-
cjalne potrącenia, specjalna albo przyśpieszana adaptacja amortyzacji lub 
wprowadzanie rezerw do bilansu), całkowite albo częściowe zmniejszenie 
wartości podatku (zwolnienie z płatności podatku albo kredyt podat-
kowy), umorzenie zobowiązania podatkowego albo zaniechanie poboru 
podatku. Po drugie, korzyść musi być przyznana przez państwo albo 
ze środków publicznych. Strata wpływów podatkowych jest równoznaczna 
z konsumpcją środków publicznych w formie wydatków finansowych, 
przy czym wsparcie publiczne może być dostarczane zarówno w oparciu 
o podatkowe przepisy natury ustawodawczej, wykonawczej albo admi-
nistracyjnej, jak i praktyki władz podatkowych. Po trzecie, środek musi 
wpływać na konkurencję i handel pomiędzy państwami członkowskimi. 
Niniejsza zasada przyjmuje, że odbiorca pomocy publicznej wykonuje 
działalność gospodarczą związaną z handlem pomiędzy państwami 
członkowskimi, a otrzymana pomoc wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa 
w porównaniu z pozycją innych przedsiębiorstw będących konkurentami 
w handlu na rynku wewnętrznym [Dekker, 2017, s. 154–163]. Po czwarte, 
środek musi spełniać kryterium selektywności, przez co należy rozumieć 
promowanie wybranych przedsiębiorstw, sektorów gospodarki, regionów 
kraju lub określonych produktów.

Spełnienie wszystkich wyżej przedstawionych kryteriów traktato-
wych powoduje, że stosowane przez państwo subsydia podatkowe sta-
nowią zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE zakazaną pomoc publiczną. Funkcją 
interpretacji indywidualnej prawa podatkowego jest ustalenie zastoso-
wania ogólnego systemu podatkowego do danego przypadku z uwagi 
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na szczególne fakty i okoliczności, które się z nim wiążą. Ze względu 
na pewność prawa wiele krajowych organów podatkowych wydaje wcze-
śniejsze decyzje administracyjne dotyczące sposobu traktowania poszcze-
gólnych transakcji pod względem podatkowym. Wydana interpretacja 
indywidualna prawa podatkowego musi jednak być zgodna z zasadami 
pomocy publicznej. Jeżeli interpretacja indywidualna prawa podatkowego 
uznaje wynik, który nie odzwierciedla w rzetelny sposób tego, co wyni-
kałoby ze zwykłego zastosowania ogólnego systemu podatkowego, taka 
interpretacja może przynosić selektywną korzyść adresatowi w zakresie, 
w jakim tego rodzaju selektywne traktowanie prowadzi do zmniejszenia 
zobowiązań podatkowych tego adresata w państwie członkowskim w sto-
sunku do przedsiębiorstw znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej 
i prawnej [Rossi-Maccanico, 2015, s. 371–381]. Innymi słowy, interpretacje 
indywidualne prawa podatkowego przynoszą selektywną korzyść ich 
adresatom szczególnie w przypadkach, gdy interpretacja stanowi błędne 
zastosowanie krajowych przepisów podatkowych, co prowadzi do niższej 
kwoty podatku [decyzja Komisji 2003/601/WE, 2003, motywy 33–35], inter-
pretacja nie jest dostępna dla przedsiębiorstw w podobnej sytuacji prawnej 
i faktycznej1, albo administracja podatkowa stosuje „korzystniejsze” opo-
datkowanie w porównaniu z innymi podatnikami w podobnej sytuacji 
faktycznej i prawnej [Kavanagh, Robins, 2015, s. 358–370]. Ostatni przy-
padek mógłby mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy organ podatkowy 
akceptuje rozwiązanie w zakresie cen transferowych, które nie jest zgodne 
z zasadą pełnej konkurencji, ponieważ metodyka uznana w tej interpre-
tacji przynosi wynik, który odbiega od wiarygodnego szacunku wyniku, 
jaki mógłby zostać osiągnięty w warunkach rynkowych [decyzja Komisji 
2017/502, 2015; decyzja Komisji 2016/2326, 2015; decyzja Komisji 2015/6, 
2016]. Tak samo jest w przypadku, gdy interpretacja zezwala jej adresatowi 
na korzystanie z alternatywnych, bardziej pośrednich metod obliczania 
dochodu podlegającego opodatkowaniu, np. stosowanie ustalonych marż 
na potrzeby metod „koszt plus” lub „odsprzedaż minus” w celu ustalenia 
odpowiednich cen transferowych, podczas gdy dostępne są bardziej bez-
pośrednie metody [decyzja Komisji 2003/438/WE, 2002, motywy 43 i 44; 
decyzja Komisji 2003/501/WE, 2002, motywy 46, 47 i 50; decyzja Komisji 
2003/757/WE, 2003, motywy 89 do 95; wyrok Trybunału Sprawiedliwości, 
2006, pkt 96 i 97; decyzja Komisji 2004/76/WE, 2003, motywy 50 i 53].

1 Na przykład miałoby to miejsce w przypadku, gdy niektóre przedsiębiorstwa uczestni-
czące w transakcjach z jednostkami kontrolowanymi nie mogłyby wystąpić o wydanie takiej 
interpretacji w odróżnieniu do wcześniej określonej kategorii przedsiębiorstw. Zob. w tym 
względzie [decyzja Komisji 2004/77/WE, 2003, motywy 56–62].
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3. Podatkowa pomoc publiczna a konkurencyjność 
przedsiębiorstw

W definicji stosowanej przez Komisję Europejską konkurencyjność 
jest rozumiana jako „zdolność gospodarki do zapewnienia mieszkańcom 
wysokiego i rosnącego standardu życia oraz wysokiego poziomu zatrud-
nienia i produktywności, opartych na trwałych podstawach” [European 
Commission, 2001]. Miernikiem konkurencyjności jest tu wskaźnik okre-
ślający wielkość produktu krajowego brutto przypadającego na jednego 
mieszkańca (PKB per capita) [Hildebrandt, 2002, s. 69]. Ze sformułowanego 
w strategii lizbońskiej oraz strategii „Europa 2020” dążenia do wzrostu 
konkurencyjności gospodarki UE wynika, że konkurencyjność ta opierać 
ma się na konkurencyjności przedsiębiorstw. Pierwszorzędne znaczenie ma 
tu wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ 
to one – co podkreśla się w dokumentach Komisji Europejskiej – pełnią 
w gospodarce rynkowej istotne funkcje społeczne i gospodarcze w wymia-
rze mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
stanowią ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 
i wywierają znaczny wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego 
i gospodarczego. Sytuacja przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MŚP 
w sposób decydujący wpływa zarówno na tempo wzrostu całej gospodarki, 
poszczególnych regionów, jak i na wielkość zatrudnienia i poziom bezro-
bocia. Małe i średnie przedsiębiorstwa są stymulatorem rozwoju wszelkich 
procesów gospodarczych, a ich imponująca liczba i potencjał ekonomiczny 
warunkują również poziom konkurencyjności i innowacyjności regionów 
[Skowronek-Mielczarek, 2011, s. 28]. To rozwój i konkurencyjność małych 
i średnich przedsiębiorstw decyduje o rozwoju i konkurencyjności gospo-
darczej poszczególnych krajów oraz ich pozycji na rynkach międzynaro-
dowych [Nehring, 2011, s. 13].

Wielkość PKB per capita w odniesieniu tak do całej Unii, jak i poszczegól-
nych państw członkowskich określa poziom życia ludności oraz poziomu 
rozwoju gospodarki. Mając na uwadze, że w ujęciu strategii lizbońskiej 
i strategii „Europa 2020” rozwój i konkurencyjność gospodarki narodowej 
wynika z rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 
to PKB per capita odzwierciedla konkurencyjność małych i średnich przed-
siębiorstw. Im wyższe wartości będzie przyjmował PKB per capita, tym 
wyższa jest konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Najważniejszym testem statystycznym w prostej analizie regresji jest 
test tego, czy współczynnik regresji jest równy zeru. Jeżeli w konkretnym 
przypadku będzie mógł zostać wyciągnięty wniosek, że współczynnik kie-
runkowy prawdziwej linii regresji w populacji jest zerowy, będzie to ozna-
czało, że między pomocą publiczną w formie środków podatkowych 
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i wielkością PKB per capita nie zachodzi związek liniowy, albo stanowiące 
pomoc publiczną subsydia podatkowe i wielkość PKB per capita nie są 
liniowo zależne. Z uwagi na powyższe należy przeprowadzić test zacho-
dzenia liniowego związku między pomocą publiczną w formie środków 
podatkowych w państwach członkowskich i wielkością ich PKB per capita.

Na podstawie obliczeń zawartych w tablicy 1 stwierdzić należy, że sta-
tystyczne podstawy uznania dla zachodzenia liniowego związku między 
pomocą publiczną udzielaną w formie subsydiów podatkowych i wielko-
ścią PKB per capita istnieją w przypadku 12 państw członkowskich. Są to: 
Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Malta, 
Portugalia, Szwecja i Włochy. Związek ten zachodzi również w odniesieniu 
do Unii Europejskiej jako całości UE-28. Potwierdzają to wartości t Stat 
oraz wartość-p.

Dla Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii i Szwecji 
zachodzi pozytywny związek między analizowanymi zmiennymi. Także 
w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich na poziomie UE-28 
współczynnik regresji jest dodatni. Oznacza to, że zarówno w tych pań-
stwach, jak i na poziomie unijnym UE-28 udzielanie pomocy publicznej 
w formie środków podatkowych wpływa pozytywnie na wartości PKB per 
capita. W odniesieniu do wszystkich państw członkowskich (UE-28) wzro-
stowi stanowiących pomoc publiczną subsydiów podatkowych o 1 mln 
euro towarzyszy wzrost PKB per capita o średnio 0,47 euro. Mając natomiast 
na uwadze przedział ufności dla współczynnika regresji, można z praw-
dopodobieństwem 95% powiedzieć, że zwiększenie pomocy publicznej 
w formie środków podatkowych o 1 mln euro spowoduje wzrost PKB 
per capita Unii o wartość z przedziału (0,32 euro ; 0,62 euro). Błąd oszacowań 
wynosi 0,07 euro. Największy wzrost PKB per capita w sytuacji zwiększenia 
pomocy w formie środków podatkowych o 1 mln euro można zauważyć 
w przypadku Holandii (średnio o 27,55 euro), Czech (średnio o 18,00 euro), 
Austrii (średnio o 13,38 euro) i Finlandii (średnio o 11,08 euro). Błędy osza-
cowań wynoszą odpowiednio 8,35 euro, 5,68 euro, 3,90 euro i 2,46 euro.

Należy skonstatować, że prawdopodobieństwo popełnienia błędu 
I rodzaju (wartość-p), polegającego na odrzuceniu prawdziwej hipotezy 
zerowej, że w przypadku wskazanych państw członkowskich, a także 
na poziomie UE-28, udzielanie pomocy publicznej w formie subsydiów 
podatkowych nie wpływa w istotny sposób na wielkość PKB per capita 
tych państw, jest poniżej wartości przyjętego poziomu istotności, tj. 0,05. 
Powoduje to, że wynik badania w odniesieniu do tych państw może być 
uważany za istotny, a tym samym hipoteza zerowa może zostać odrzucona 
na rzecz hipotezy alternatywnej.
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Tablica 1. Wielkość pomocy publicznej w formie środków podatkowych 
a wskaźnik PKB per capita – analiza wariancji: wiersz „zmienna X”

Wyszcze-
gólnienie

Współ-
czynnik 
regresji

b

Błąd 
standar-

dowy
Sb

t Stat.
tb

War- 
tość-p

Dolne 
95%

Górne 
95%

Austria 1,34E-05 3,9E-06 3,428762 0,004073 5,01E-06 2,18E-05
Belgia 8,17E-06 2,19E-06 3,72122 0,00228 3,46E-06 1,29E-05
Bułgaria –6,9E-05 4,13E-05 –1,66779 0,11756 –0,00016 1,97E-05
Cypr –2,3E-05 2,95E-06 –7,73289 2,03E-06 –2,9E-05 –1,6E-05
Czechy 1,8E-05 5,68E-06 3,166425 0,006864 5,81E-06 3,02E-05
Dania 1,05E-05 5,35E-06 1,95561 0,070771 –1E-06 2,19E-05
Estonia 0,00015 0,0001 1,503876 0,154835 –6,4E-05 0,000365
Finlandia 1,11E-05 2,46E-06 4,500708 0,000499 5,8E-06 1,64E-05
Francja 9,61E-07 1,52E-07 6,330316 1,86E-05 6,35E-07 1,29E-06
Grecja 9,35E-06 4,04E-06 2,312755 0,036457 6,79E-07 1,8E-05
Hiszpania 2,47E-06 1,8E-06 1,368677 0,192662 –1,4E-06 6,33E-06
Holandia 2,75E-05 8,35E-06 3,297623 0,005287 9,63E-06 4,55E-05
Irlandia –1,9E-05 1,46E-05 –1,29756 0,215411 –5E-05 1,24E-05
Litwa 6,13E-06 3,29E-05 0,186413 0,854795 –6,4E-05 7,66E-05
Łotwa –6,4E-05 5,4E-05 –1,17833 0,258308 –0,00018 5,22E-05
Malta –7,9E-05 2,62E-05 –3,02023 0,009176 –0,00014 –2,3E-05
Niemcy 7,59E-07 4,34E-07 1,748345 0,102288 –1,7E-07 1,69E-06
Polska –7,8E-07 5,97E-07 –1,30912 0,211575 –2,1E-06 4,99E-07
Portugalia –1E-06 3,79E-07 –2,71623 0,016717 –1,8E-06 –2,2E-07
Rumunia 8,87E-07 3,09E-06 0,286685 0,778552 –5,7E-06 7,52E-06
Słowacja –8,7E-06 1,94E-05 –0,44872 0,660503 –5E-05 3,29E-05
Słowenia 3,57E-07 1,98E-05 0,018065 0,985842 –4,2E-05 4,28E-05
Szwecja 4,37E-06 8,49E-07 5,149066 0,000148 2,55E-06 6,19E-06
Węgry –1,3E-06 2,66E-06 –0,50094 0,624198 –7E-06 4,38E-06
Wielka 
Brytania

1,73E-06 8,74E-07 1,98122 0,067558 –1,4E-07 3,6E-06

Włochy –4,1E-06 1,31E-06 –3,14138 0,007214 –6,9E-06 –1,3E-06
UE-28 4,7E-07 7,05E-08 6,660129 1,08E-05 3,19E-07 6,21E-07

Źródło: Obliczenia własne.

W przypadku Cypru, Malty, Portugalii i Włoch współczynnik regre-
sji przyjmuje wartości ujemne. W konsekwencji wzrostowi podatkowej 
pomocy publicznej o 1 mln euro towarzyszy spadek PKB per capita odpo-
wiednio o średnio 22,80 euro, 79,06 euro, 1,03 euro i 4,11 euro. Błędy oszaco-
wań wynoszą odpowiednio 2,95 euro, 26,18 euro, 0,38 euro i 1,31 euro. Mając 
natomiast na uwadze przedział ufności dla współczynnika regresji, można 
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z prawdopodobieństwem 95% powiedzieć, że wzrost pomocy publicznej 
w formie środków podatkowych o 1 mln euro spowoduje spadek PKB 
per capita Cypru – od 16,47 euro do 29,12 euro, Malty – od 22,92 euro do 
135,21 euro i Portugalii – od 0,22 euro do 1,84 euro. W przypadku Włoch 
należy oczekiwać, że PKB per capita zmniejszy się o co najmniej 1,30 euro 
i co najwyżej o 6,92 euro.

Zachodzenie liniowego związku między pomocą publiczną w formie 
środków podatkowych w wyżej wskazanych państwach członkowskich 
i wielkością ich PKB per capita potwierdzają także parametry testu F, czyli 
wartość testu F oraz prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju, 
gdy weryfikowana jest hipoteza dotycząca braku wpływu stanowiących 
pomoc publiczną subsydiów podatkowych na wielkość PKB per capita. Dla 
wszystkich wskazanych państw wartości testu F są wyższe od przyjmo-
wanej krytycznej wartości 4,60, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu 
I rodzaju jest mniejsze od 0,05. Obliczenia w tym zakresie przedstawia 
tablica 2.

Analizując wartości współczynnika korelacji dla państw, dla których 
zachodzi pozytywny związek między analizowanymi zmiennymi, należy 
zauważyć, że dla pięciu państw przyjmują one wartości z zakresu od 0,53 
do 0,70. Oznacza to, że w odniesieniu do Austrii, Belgii, Czech, Grecji 
i Holandii można mówić o występowaniu umiarkowanej zależności dodat-
niej między badanymi zmiennymi. Potwierdzają to współczynniki determi-
nacji, które wynoszą odpowiednio: 0,456446; 0,497261; 0,417304; 0,276442; 
0,437171. Jeżeli współczynnik determinacji przyjmuje wartości poniżej 
0,5, to regresja wyjaśnia tylko mniej niż 50% zmienności PKB per capita 
i opracowane na podstawie takiego modelu regresji prognozy mogą okazać 
się nietrafione. Niższe wartości współczynnika korelacji są do przyjęcia 
tylko dla zrozumienia związków między stanowiącymi pomoc publiczną 
subsydiami podatkowymi i wielkością PKB per capita, ale model regresji 
niewiele wtedy wyjaśnia.

W odniesieniu do Finlandii, Francji i Szwecji można mówić o silnej 
korelacji między badanymi zmiennymi – wskaźniki korelacji wynoszą 
odpowiednio 0,768971; 0,860866 i 0,808969. Modele te jednak nie cechują 
się zadowalającym dopasowaniem do danych empirycznych, ponieważ 
obliczone dla nich współczynniki determinacji są mniejsze od 0,8. Wartość 
współczynnika determinacji poniżej 0,8 można uznać za zadowalającą 
w niektórych zastosowaniach, przy czym należy liczyć się ze stosunkowo 
dużymi błędami prognozy [Aczel, 2000, s. 493].
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Tablica 2. Wielkość pomocy publicznej w formie środków podatkowych 
a wskaźnik PKB per capita – statystyki regresji i test F

Wyszczegól-
nienie

Statystyki regresji Test F

wskaźnik 
korelacji

współczyn-
nik deter-

minacji

błąd stan-
dardowy F istotność F

Austria 0,675608 0,456446 3294,172 11,75641 0,004073
Belgia 0,705168 0,497261 2777,305 13,84748 0,00228
Bułgaria 0,407124 0,16575 1504,741 2,781539 0,11756
Cypr 0,900162 0,810292 1209,275 59,79753 2,03E-06
Czechy 0,645991 0,417304 2615,497 10,02625 0,006864
Dania 0,463206 0,21456 4346,658 3,824409 0,070771
Estonia 0,372932 0,139078 3526,19 2,261644 0,154835
Finlandia 0,768971 0,591317 2607,071 20,25638 0,000499
Francja 0,860866 0,74109 1455,406 40,0729 1,86E-05
Grecja 0,525778 0,276442 2306,272 5,348836 0,036457
Hiszpania 0,343532 0,118015 2468,198 1,873277 0,192662
Holandia 0,661189 0,437171 3076,779 10,87432 0,005287
Irlandia 0,327646 0,107352 5821,61 1,683673 0,215411
Litwa 0,049759 0,002476 3262,553 0,03475 0,854795
Łotwa 0,300378 0,090227 3040,913 1,388452 0,258308
Malta 0,628101 0,394511 2466,632 9,1218 0,009176
Niemcy 0,42333 0,179209 3349,566 3,056711 0,102288
Polska 0,330246 0,109063 2195,697 1,713785 0,211575
Portugalia 0,587468 0,345118 1277,326 7,37791 0,016717
Rumunia 0,076396 0,005836 2268,528 0,082188 0,778552
Słowacja 0,119071 0,014178 3924,613 0,201346 0,660503
Słowenia 0,004828 2,33E-05 2733,229 0,000326 0,985842
Szwecja 0,808969 0,654431 3313,417 26,51288 0,000148
Węgry 0,132697 0,017609 1836,209 0,250939 0,624198
Wielka 
Brytania

0,467951 0,218978 2817,317 3,925233 0,067558

Włochy 0,642999 0,413448 1399,374 9,868285 0,007214
UE-28 0,871836 0,760099 1362,768 44,35732 1,08E-05

Źródło: Obliczenia własne.

Z przedstawionych w tablicy 2 obliczeń wynika, że w odniesieniu do 
Unii Europejskiej (UE-28) między wielkością pomocy publicznej w formie 
środków podatkowych a PKB per capita występuje silna zależność dodat-
nia – współczynnik korelacji wynosi 0,871836. Współczynnik determina-
cji wynosi 0,760099, co oznacza, że zmienność PKB per capita UE została 
wyjaśniona w 76,01% zmiennością subsydiów podatkowych stanowiących 
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pomoc publiczną. Pozostałe 23,99% stanowią efekt działania czynników 
losowych i nielosowych (inne zmienne pozapomocowe, niedokładność 
dopasowania linii prostej do danych empirycznych itd.). Można zatem 
stwierdzić, że wyliczona funkcja regresji nie jest jednak dobrze dopasowana 
do danych empirycznych.

Mając powyższe na uwadze, modele regresji dla Austrii, Belgii, Czech, 
Finlandii, Francji, Grecji, Holandii i Szwecji nie dają podstaw do budowania 
prognoz dotyczących pozytywnego wpływu udzielanej w formie środków 
podatkowych pomocy publicznej na kształtowanie się wysokości PKB 
per capita w tych państwach członkowskich. Podobny wniosek dotyczy 
gospodarki na poziomie UE-28.

W przypadku Malty, Portugalii i Włoch można mówić o umiarkowa-
nym skorelowaniu pomocy udzielanej w formie środków podatkowych 
z wysokością ich PKB per capita w sensie negatywnym. Modele te jednak 
nie cechują się zadowalającym dopasowaniem do danych empirycznych, 
ponieważ obliczone dla nich współczynniki determinacji są mniejsze od 
0,8. Natomiast w odniesieniu do Cypru między wielkością subsydiów 
podatkowych stanowiących pomocy publiczną a PKB per capita występuje 
bardzo silna zależność ujemna – współczynnik korelacji wynosi 0,900162. 
Współczynnik determinacji wynosi 0,810292, co oznacza, że zmienność PKB 
per capita Cypru została wyjaśniona w 81,03% zmiennością pomocy publicz-
nej w formie środków podatkowych. Pozostałe 18,97% stanowi efekt dzia-
łania czynników losowych i nielosowych (inne zmienne pozapomocowe, 
niedokładność dopasowania linii prostej do danych empirycznych itd.). 
Zasadą jest, że im większa wartość współczynnika determinacji, tym lepsze 
dopasowanie i tym większe zaufanie można pokładać w zbudowanym 
modelu regresji. Wartość współczynnika determinacji powyżej 0,9 można 
uważać za bardzo dobrą, a powyżej 0,8 – za dobrą. Zatem w przypadku 
Cypru można mówić o dobrym dopasowaniu linii regresji do danych 
empirycznych.

Mając powyższe na uwadze, modele regresji dla Malty, Portugalii 
i Włoch nie dają podstaw do budowania prognoz dotyczących nega-
tywnego wpływu udzielanej w formie środków podatkowych pomocy 
publicznej na kształtowanie się wysokości PKB per capita w tych państwach 
członkowskich. Jedynie na podstawie modelu cypryjskiego można two-
rzyć prognozy spadku PKB per capita tego kraju w zależności od wzrostu 
subsydiów podatkowych stanowiących pomoc publiczną.
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Zakończenie
Przeprowadzona w artykule analiza z wykorzystaniem regresji poka-

zała, że jedynie w przypadku Cypru można tworzyć prognozy kształto-
wania się konkurencyjności przedsiębiorstw w zależności od udzielanej 
im pomocy publicznej w formie środków podatkowych stanowiących 
indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Model cypryjski opisuje, 
że wzrostowi udzielanej pomocy publicznej w formie subsydiów podat-
kowych towarzyszy spadek PKB per capita. Tym samym spada konkuren-
cyjność gospodarki, która w ujęciu strategii lizbońskiej i strategii „Europa 
2020” opiera się przede wszystkim na konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw. Udzielanie przez Cypr pomocy dla przedsiębiorstw grupy 
MŚP zmniejsza więc konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Powstaje 
zatem pytanie, dlaczego tylko w przypadku Cypru skutkiem udziela-
nej pomocy podatkowej jest spadek konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw? Odpowiedzi należałoby szukać po pierwsze w zmianach 
poziomu kształtowania się PKB per capita oraz – po drugie – w polityce 
podatkowej tego kraju. Na Cyprze w latach 2000–2008 PKB per capita rósł 
do poziomu 24 200 euro, w 2009 r. zmniejszył się do poziomu 23 100 euro, 
a kolejne lata nie przyniosły powrotu do sytuacji sprzed kryzysu finan-
sowego i gospodarczego [Eurostat, 2017]. Co więcej, w ostatnim roku 
badanego okresu wskaźnik PKB per capita wynosił 20 800 euro, co oznacza 
powrót do poziomu z 2005 r. Negatywne konsekwencje załamania gospo-
darczego nie pozostały także bez wpływu na dochody podatkowe. W przy-
padku Cypru dochody podatkowe w relacji do PKB charakteryzował od 
2008 r. trend spadkowy. Z kolei przed 2008 r. dochody publiczne płynące 
z podatków wzrastały w wyniku działań jednorazowych, takich jak amne-
stie podatkowe, oraz działań strukturalnych, takich jak zrównanie stawek 
VAT oraz wprowadzenie środków zniechęcających do uchylania się przed 
opodatkowaniem [Klonowska, 2016, s. 328]. Podobnie wielkość udzielanej 
pomocy publicznej w formie środków podatkowych rosła nieprzerwanie 
do 2008 r. W latach 2000–2003, gdy Cypr prowadził ekspansywną politykę 
fiskalną, czego przejawem były deficyty znacznie przewyższające oficjalne 
cele i prognozy, pomoc publiczna udzielana w formie subsydiów podatko-
wych stanowiła od 212 do 282 mln euro rocznie. Po 2008 r. intensywność 
tej pomocy zmniejszyła się średnio do 4 mln euro rocznie. Problemy finan-
sów publicznych wywołane kryzysem doprowadziły zatem do większej 
restrykcyjności, zarówno w zakresie prowadzonej polityki podatkowej, jak 
i polityki pomocy publicznej w zakresie środków podatkowych.
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Streszczenie
W artykule omówiono wytyczne dla wdrażania art. 107–109 Traktatu o funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej, z punktu widzenia pomocy publicznej w formie 
środków podatkowych stanowiących interpretacje indywidualne prawa podatko-
wego. Przeprowadzono analizę statystyczną pomocy publicznej udzielanej przez 
państwa członkowskie UE z perspektywy wpływu tej pomocy na konkurencyjność 
gospodarki Unii Europejskiej. Za miarę konkurencyjności przyjęto wielkość PKB 
per capita, który w odniesieniu zarówno do całej Unii, jak i poszczególnych państw 
członkowskich określa poziom życia ludności oraz poziom rozwoju gospodarki. 
Jako okres badawczy przyjęto lata 2000–2015, tj. okres wdrażania dwóch naj-
ważniejszych strategii rozwojowych Unii Europejskiej – strategii lizbońskiej oraz 
strategii „Europa 2020”. Przyjęto tezę, że wielkość pomocy publicznej w formie 
środków podatkowych udzielanej przez państwa członkowskie UE powinna być 
dodatnio skorelowana z wielkością PKB per capita tych państw, co oznaczałoby, 
że wraz ze wzrostem pomocy podatkowej dla przedsiębiorstw będzie wzrastać 
ich konkurencyjność, a w efekcie – konkurencyjność gospodarek państw człon-
kowskich UE.

Słowa kluczowe
środki podatkowe, interpretacje indywidualne prawa podatkowego, pomoc 
publiczna, Unia Europejska, konkurencyjność

Tax rulings – the view of State aid and enterprises’ competitiveness 
growth (Summary)

This paper discusses guidelines for implementation of art. 107–109 of the Treaty 
on the Functioning of the European Union, from the point of view of State aid 
in the form of tax measures. The function of a tax ruling is to establish in advance 
the application of the ordinary tax system to a particular case in view of its spe-
cific facts and circumstances. For reasons of legal certainty, many national tax 
authorities provide prior administrative rulings on how specific transactions 
will be treated fiscally Statistical analysis was carried out on State aid granted by 
EU Member States in the period 2000–2015 – from the perspective of its impact 
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on competitiveness of these countries. This should lead to verify the thesis that 
the amount of State aid granted by EU Member States, should be positively cor-
related with the size of the GDP per capita of these countries.
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tax measures, tax rulings, State aid, the European Union, competitiveness


