
Sta ni sław Cze sław Ko złow ski*

Kon fe de ra cja Szwaj car ska 
a pro ces in te gra cji eu ro pej skiej. 

Kon tro wer sje mi´ dzy Ber nem i Bruk se là 
do ty czà ce re ̋ i mów po dat ko wych 

w kan to nach szwaj car skich

Wpro wa dze nie

Szwaj ca ria, mi mo swo je go cen tral ne go po ło ̋ e nia w Eu ro pie i wie lo -
ra kich po wià zaƒ z Unià Eu ro pej skà, nie jest człon kiem te go ugru po wa -
nia i nie przy stà pi ła do Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go. Wza jem -
ne re la cje Szwaj ca rii i UE roz wi ja jà si´ w opar ciu o tzw. sek to ro we umo wy
bi la te ral ne. Hi sto rycz nie mi´ dzy Eu ro pà i Szwaj ca rià sta le ist nia ła wza -
jem na za le˝ noÊç, sym bio za, a tak ̋ e wy st´ po wał efekt sy ner gii.1 Dla
Szwaj ca rów kwe stie eu ro pej skie to nie tyl ko spra wa re la cji ze Êwia tem
ze wn´trz nym, ale rów nie˝ spra wa wła snej to˝ sa mo Êci.

Z wie lu po wo dów Szwaj ca ria, mi mo ˝e jest nie wiel ka, ma du ̋ e zna -
cze nie dla UE i jej kra jów człon kow skich. Na przy kład jest po USA dru -
gim co do wiel ko Êci part ne rem han dlo wym UE, rocz nie im por tu je z niej
to wa ry war to Êci 66 mld eu ro, a eks por tu je na Jed no li ty Ry nek do bra
o łàcz nej war to Êci po nad 80 mld eu ro.2

Rzàd szwaj car ski zmu szo ny był (w zwiàz ku z ne ga tyw nym re zul ta -
tem re fe ren dum w spra wie przy stà pie nia do EOG w 1992 r.) do za nie -
cha nia dzia łaƒ ma jà cych na ce lu uzy ska nie człon ko stwa w UE i do kształ -
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to wa nia re la cji na ba zie roz wià zaƒ po Êred nich, któ ry mi sta ły si´ od te -
go cza su umo wy bi la te ral ne. Dro ga umów bi la te ral nych ja ko pod sta wa
roz wo ju sto sun ków z UE cie szy si´ po par ciem wi´k szo Êci oby wa te li i zy -
ska ła ran g´ prio ry te to wej stra te gii roz wo ju re la cji szwaj car sko -unij nych.
W trak cie re ali za cji tej stra te gii Szwaj ca ria za war ła ok. 20 bi la te ral nych
umów sek to ro wych, wo kół któ rych wy two rzo na zo sta ła bo ga ta sieç wza -
jem nych po wià zaƒ spra wia jà cych, ˝e sto sun ki szwaj car sko -unij ne ma jà
ce chy uprzy wi le jo wa ne go part ner stwa.3

Po dej Êcie Szwaj ca rii do pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej to klu czo wa
kwe stia jej po li ty ki za gra nicz nej, a za ra zem przed miot de ba ty we wnàtrz -
po li tycz nej na prze strze ni ostat nie go pół wie cza. Ber no wpraw dzie za -
wsze do ce nia ło zna cze nie pro jek tu eu ro pej skie go, głów nie w aspek cie
je go wpły wu na umoc nie nie po ko ju i bez pie czeƒ stwa, nie mniej swo je
re la cje z Eu ro pà kształ to wa ło w pierw szej ko lej no Êci przez pry zmat in -
te re sów go spo dar czych. To wła Ênie in te re sy go spo dar cze, przede wszyst -
kim ko niecz noÊç za pew nie nia do st´ pu do ryn ku eu ro pej skie go, oraz sil -
nie za ko rze nio na in sty tu cja de mo kra cji bez po Êred niej de ter mi no wa ły
kurs, któ rym po dà ̋ a ła Szwaj ca ria w swej po li ty ce eu ro pej skiej.4

Ba da nia opi nii pu blicz nej wy ka zu jà, ˝e od 46 do 66 proc. spo łe czeƒ -
stwa jest za człon ko stwem w UE.5 Wiel koÊç ta si´ wa ha, a w ostat nich
la tach, cha rak te ry zu jà cych si´ in ten syw ny mi kon tak ta mi z UE, po par -
cie dla ak ce sji by ło na po zio mie po ni ̋ ej 50 proc. C. Long champ, któ ry
w ra mach prac Szwaj car skie go To wa rzy stwa Ba daƒ So cjo lo gicz nych re -
ali zo wał pro jekt ba daw czy Ba ro metr Eu ro pej ski, tu˝ po dwu zwy ci´ skich
re fe ren dach w spra wach eu ro pej skich w czerw cu i wrze Êniu 2005 r. uzy -
skał wy ni ki sta no wià ce pod sta w´ oce ny, i˝ oba gło so wa nia (re fe ren da)
wpraw dzie umoc ni ły kli mat otwar cia Szwaj ca rii na ze wnàtrz, ale nie mia -
ły wpły wu na po dej Êcie jej miesz kaƒ ców do człon ko stwa w UE. Po zo sta -
wa ło ono nie po pu lar ne i gdy by Szwaj ca rzy mie li de cy do waç o tym w koƒ -
cu 2005 r., 54 proc. by ło by prze ciw lub ra czej prze ciw, a 37 proc. za lub
ra czej za. Je Êli cho dzi na to miast o po dej Êcie Unii Eu ro pej skiej, paƒstw
człon kow skich i in sty tu cji eu ro pej skich, sà one ge ne ral nie go to we do po -
par cia człon ko stwa Szwaj ca rii. Ba da nia Eu ro ba ro me tru re gu lar nie su -
ge ru jà, ˝e ok. 78 proc. oby wa te li UE wi dzia ło by ten kraj w UE.
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1. Pod sta wy praw ne i głów ne kie run ki roz wo ju 
re la cji Szwaj ca rii i UE

Pod sta w´ roz wo ju współ pra cy Szwaj ca rii z Unià Eu ro pej skà i jej paƒ -
stwa mi człon kow ski mi sta no wi ok. 20 sek to ro wych umów bi la te ral nych,
któ rych do tych cza so wa im ple men ta cja spra wi ła, ˝e cha rak ter wza jem -
nych sto sun ków okre Êla si´ nie kie dy ja ko in te gra cj´ bez człon ko stwa.
Osià gni´ ty wy so ki po ziom współ pra cy nie ozna cza jed nak, ̋ e roz wój tych
re la cji wol ny jest od trud no Êci. Od zwier cie dla to trwa jà cy od 2005 r. spór
po dat ko wy, któ ry omó wio ny jest sze rzej w dal szej cz´ Êci ar ty ku łu.

Sek to ro we umo wy bi la te ral ne Szwaj ca ria – UE w po łà cze niu z tzw.
au to no micz nà im ple men ta cjà unij ne go do rob ku praw ne go, przy jed no -
cze snym za cho wa niu peł nej su we ren no Êci i nie na ru szal no Êci spe cy fi ki
sys te mu po li tycz ne go,6 to pod sta wo we ele men ty re ali zo wa nej od 1992
r. stra te gii współ pra cy z UE. Do pro wa dzi ło to Szwaj ca ri´ do ta kie go za -
kre su po wià zaƒ z UE, któ ry da je pod sta wy, by po strze gaç je ja ko in te -
gra cj´ bez człon ko stwa lub uprzy wi le jo wa ne part ner stwo.7

Re tro spek tyw ne spoj rze nie na re la cje Szwaj ca rii i UE w okre sie od
po wsta nia Wspól not Eu ro pej skich w ro ku 1957 do dziÊ po zwa la wy ró˝ -
niç czte ry za sad ni cze fa zy ich roz wo ju.

W pierw szej fa zie, przy pa da jà cej na okres 1957–1971, Szwaj ca -
ria nie zna la zła po wo dów do włà cze nia si´ w nurt za po czàt ko wa nych
w Eu ro pie Za chod niej w la tach 50. pro ce sów in te gra cyj nych. Do mi no -
wał tam w owym cza sie po glàd, ˝e nie na le ̋ y re wi do waç po li ty ki dy stan -
su i neu tral no Êci w sto sun ku do pro ce su eu ro pej skie go, bo zmie rza on
do stwo rze nia su pra na cjo nal nej for my in te gra cji.8 A˝e by jed nak zni we -
lo waç po wsta łe po 1957 r. pew ne ne ga tyw ne skut ki w za kre sie wy mia -
ny han dlo wej, Szwaj ca ria utwo rzy ła w 1960 r. wspól nie z Wiel kà Bry ta -
nià, Da nià, Nor we già, Au strià, Por tu ga lià i Szwe cjà Eu ro pej skie
Sto wa rzy sze nie Wol ne go Han dlu (EFTA).9 W la tach 1961–1963 rzàd
szwaj car ski pro wa dził ne go cja cje w spra wie sto wa rzy sze nia z EWG, któ -
re jed nak za koƒ czy ły si´ fia skiem, głów nie z po wo du wa run ków po sta -
wio nych przez Ber no do ma ga jà ce si´ gwa ran cji dla de mo kra cji bez po -
Êred niej, fe de ra li zmu, neu tral no Êci, wol no Êci dzia łaƒ w za kre sie ada pta cji
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pra wa wspól no to we go w przy szło Êci, ra dy sto wa rzy sze nia i in sty tu cji ar -
bi tra ̋ o wej.10

Po czà tek dru giej fa zy wy zna cza za war ta 1972 r. umo wa Kon fe -
de ra cji Szwaj car skiej z ów cze snà EWG o wol nym han dlu, któ ra za sad -
ni czo za pew ni ła Kon fe de ra cji udział w go spo dar czym wy mia rze in te gra -
cji eu ro pej skiej. W na st´p nych la tach Szwaj ca ria za war ła z paƒ stwa mi
EWG po nad 100 umów han dlo wych.11

W opu bli ko wa nym w 1988 r. pierw szym ra por cie rzà do wym do ty czà -
cym po li ty ki eu ro pej skiej Szwaj ca ria za sy gna li zo wa ła, ̋ e bie rze pod uwa -
g´ per spek ty w´ człon ko stwa we Wspól no cie Eu ro pej skiej.12 Bar dziej ak -
tyw nà po li ty k´ te go kra ju wo bec Eu ro py ozna cza ło tak ̋ e przy j´ cie do
pro ce dur le gi sla cyj nych za sa dy spraw dza nia ka˝ de go no we go ak tu praw -
ne go pod kà tem je go zgod no Êci z do rob kiem praw nym EWG.

Trze cia fa za to la ta 1988–1992, kie dy Szwaj ca ria po szu ki wa ła właÊ -
ci wej dla sie bie re ak cji na wy zwa nia zwià za ne z przy spie sze niem pro ce -
su roz sze rza nia si´ UE i po gł´ bia nia jej in te gra cji. By ły one czyn ni kiem
ro snà ce go na ci sku i wy da wa ły si´ po zo sta wiaç Szwaj ca rii nie wie le mo˝ -
li wo Êci wy bo ru. Nie mo gła ona tak ̋ e nie do strze gaç zmian sy tu acji geo -
po li tycz nej Eu ro py, w tym prze obra ̋ eƒ mi´ dzy na ro do we go Êro do wi ska
i ich wpły wu na dok try n´ i prak ty k´ szwaj car skiej po li ty ki neu tral no Êci.
Roz pad im pe rium so wiec kie go i za koƒ cze nie zim nej woj ny po sta wi ło wie -
le paƒstw eu ro pej skich, w tym tak ̋ e Szwaj ca ri´, wo bec wy zwa nia, ja -
kim by ła ko niecz noÊç no we go zde fi nio wa nia jej ro li w zmie nio nych geo -
po li tycz nych uwa run ko wa niach.13

Po wo ła nie do ˝y cia Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go – płasz -
czy zny współ pra cy mi´ dzy paƒ stwa mi EWG i EFTA – Ber no przy j´ ło ja -
ko po ja wia jà cà si´ tak ̋ e dla nie go mo˝ li woÊç po dà ̋ a nia w re la cjach ze
Wspól no tà Eu ro pej skà dro gà po Êred nià, po nie wa˝ or ga ni za cja ta nie wy -
ma ga ła uczest nic twa we wspól nej po li ty ce wo bec paƒstw trze cich ani
nie wpro wa dza ła cał ko wi cie wspól nej po li ty ki go spo dar czej i wa lu to wej.
Szwaj ca ria, po dob nie jak wcze Êniej in ne paƒ stwa neu tral ne – Au stria,
Szwe cja i Fin lan dia, zło ̋ y ła 26 ma ja 1992 r. wnio sek o człon ko stwo w UE,
re zer wu jàc so bie nie ja ko mo˝ li woÊç wej Êcia do UE ra zem z wy mie nio -
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ny mi paƒ stwa mi w ro ku 1995.14 Nie co wcze Êniej, tj. 2 ma ja 1992 r., jej
rzàd pod pi sał w Opor to układ w spra wie przy stà pie nia do EOG, a pod
ko niec paê dzier ni ka 1991 r., czy li po za koƒ cze niu ne go cja cji do ty czà -
cych EOG, Ber no ogło si ło człon ko stwo w UE dłu go ter mi no wym ce lem
swo jej po li ty ki.

Do peł ne go zre ali zo wa nia pla nu wej Êcia do EOG po trzeb na by ła ju˝
tyl ko zgo da spo łe czeƒ stwa wy ra ̋ o na w ogól no na ro do wym ob li ga to ryj nym
re fe ren dum. Od by ło si´ 6 grud nia 1992 r. i, ku wiel kie mu za sko cze niu
kr´ gów rzà do wo -par la men tar nych, da ło wy nik ne ga tyw ny (50,3 proc.).15

By ła to wpraw dzie mi ni mal na wi´k szoÊç, ale prze sà dzi ła o od rzu ce niu
człon ko stwa Szwaj ca rii w EOG.

Re fe ren dum to sta no wi ce zu r´ w po li ty ce Szwaj ca rii wo bec UE.
Zwià za ny jest z nim po czà tek trwa jà cej do dzi siaj czwar tej fa zy w roz -
wo ju ich wza jem nych re la cji, któ rà przy j´ to okre Êlaç bi la te ra li zmem.

2. Umo wy bi la te ral ne 
ja ko stra te gia kształ to wa nia re la cji z UE

Umo wy bi la te ral ne do pro wa dzi ły do stwo rze nia do brze funk cjo nu jà -
ce go ekwi wa len tu człon ko stwa Szwaj ca rii w Eu ro pej skim Ob sza rze Go -
spo dar czym, a łàcz nie sta no wià one wi´ cej ni˝ je go sub sty tut, o czym
prze sà dza fakt, ˝e Szwaj ca ria uzy ska ła nie któ re przy wi le je przy na le˝ ne
paƒ stwom człon kow skim UE.

Nie za le˝ nie od sek to ro wych umów bi la te ral nych Ber no za war ło
z Bruk se là oko ło 100 po ro zu mieƒ tech nicz nych. Przy nio sło to tak ̋ e efekt
tzw. eu ro kom pa ty bil no Êci le gi sla cyj nej Szwaj ca rii. Fak tycz nie wi´ cej ni˝
po ło wa go spo dar czych ak tów praw nych wy wo dzi si´ z do rob ku praw ne -
go UE. Po twier dza to wy so ki sto pieƒ sub stan cjo nal nej eu ro pe iza cji Szwaj -
ca rii, ale nie zmie nia obiek tyw nej praw dy, ˝e brak człon ko stwa w UE
unie mo˝ li wia te mu kra jo wi wpływ na pro ce sy two rze nia acqu is com mu -
nau ta ire i kształ to wa nia po li tyk eu ro pej skich.

Z od rzu ce nia przez wy bor ców człon ko stwa w EOG rzàd w Ber nie
wy snuł lo gicz ny wnio sek, ˝e w da jà cej si´ prze wi dzieç per spek ty wie nie
uda si´ uzy skaç po par cia wi´k szo Êci wy bor ców dla spra wy człon ko stwa

61

S.Cz. Kozłowski, Kon fe de ra cja Szwaj car ska a pro ces in te gra cji...

14 Roz sze rze nie UE w ro ku 1995 ozna cza ło jed no cze Ênie zmniej sze nie licz by paƒstw
two rzà cych EFTA do czte rech – Szwaj ca rii, Nor we gii, Liech ten ste inu i Is lan dii. Z wy -
jàt kiem Szwaj ca rii po zo sta łe trzy paƒ stwa przy łà czy ły si´ do EOG, dzi´ ki cze mu uzy ska -
ły bli˝ sze wi´ zi in sty tu cjo nal ne i do god ne wa run ki współ pra cy eko no micz nej.

15 Volks ab stim mung vom 6.12.1992, http://www.ad min.ch/ch/d/po re/va/19921206/ in -
dex.html.



Szwaj ca rii w UE. W tej sy tu acji Ber no, chcàc za po biec po ten cjal nej izo -
la cji Szwaj ca rii w Eu ro pie, nie ja ko zmu szo ne zo sta ło do na tych mia sto -
we go pod j´ cia dzia łaƒ zmie rza jà cych do za pew nie nia dal sze go roz wo ju
sto sun ków na pod sta wie umów bi la te ral ny ch16 obej mu jà cych wy bra ne
dzie dzi ny współ pra cy.

Po czàt ko wo by ła to re ak cja na od rzu ce nie przez elek to rat in te gra -
cyj ne go pro jek tu rzà du, ale jed no cze Ênie al ter na ty wa dla człon ko stwa
w EOG. Z cza sem umo wy bi la te ral ne roz wi n´ ły si´ w ak tu al nà do dzi -
siaj stra te gi´ bi la te ra li zmu b´ dà cà ge ne ral nà li nià kształ to wa nia re la cji
z UE i jed no cze Ênie al ter na ty wà człon ko stwa w UE. Głów nym ce lem,
któ ry im przy Êwie cał, by ło za bez pie cze nie do st´ pu Szwaj ca rii do eu ro -
pej skie go ryn ku we wn´trz ne go przez otwar cie ryn ków sek to ro wych i zbli -
˝e nie do in sty tu cji eu ro pej skich.17

Roz po cz´ te w 1994 r. dłu go trwa łe, a mo men ta mi trud ne 18 ne go cja -
cje za koƒ czy ły si´ pod pi sa niem w czerw cu 1999 r. pa kie tu sied miu umów
(przy j´ to na zy waç je Bi la te ra le I), któ re roz sze rza ły do st´p do ryn ku,
wy cho dzàc po za re gu la cje kla sycz nej szwaj car sko -unij nej Umo wy o wol -
nym han dlu z 1972 r. Z po wo du ogra ni cze nia ich me ry to rycz ne go za -
kre su do wy mie nio ne go w ka˝ dej umo wie ob sza ru na zy wa si´ je tak ̋ e
umo wa mi sek to ro wy mi.19 Ze wzgl´ du na ró˝ ny sto pieƒ za in te re so wa nia
po szcze gól ny mi umo wa mi na wnio sek UE20 po wià za ne zo sta ły one praw -
nie w ca łoÊç (po dej Êcie pa kie to we) za po mo cà tzw. Gu il lo ti ne Klau sel
(klau zu li gi lo ty no wej), któ ra skut ku je unie wa˝ nie niem wszyst kich umów
w przy pad ku, gdy by jed na ze stron wy po wie dzia ła któ rà kol wiek z nich.
Pa kiet ten wszedł w ˝y cie 1 czerw ca 2002 r., po za ak cep to wa niu w fa -
kul ta tyw nym re fe ren dum (67,2 proc. gło sów po par cia).

62

Studia Europejskie, 2/2009

16 Ch.Cal liess, Die Pri vi le gier te Part ner schaft..., op. cit., s. 289. 
17 C.Du pont, P.Scia ri ni, Back to the fu tu re. The first ro und of bi la te ral ne go tia tions

with the EU in Swit zer land and the Eu ro pe an Union, s. 202.
18 Po uru cho mie niu ini cja ty wy lu do wej (20.02.1994) w ce lu „ochro ny ob sza ru Alp

przed ru chem tran zy to wym” (tzw. Ini cja ty wa Al pej ska), trwa jà ce mi´ dzy UE i Szwaj ca -
rià ne go cja cje zo sta ły za blo ko wa ne przez stro n´ unij nà, po nie wa˝ ini cja ty wa nio sła ze
so bà groê b´ dys kry mi na cji za gra nicz nych firm trans por to wych i na ru sze nia szwaj car -
sko -wspól no to wej umo wy tran zy to wej. Osta tecz nie ne go cja cje pod j´ to w li sto pa dzie
1994 r.

19 Umo wy zo sta ły opu bli ko wa ne w Bun des blatt 1999, s.6489, zob.: http://www.human
ri ghts.ch/ho me/uplo ad/pdf/070321_Fact she ets_Bil la te ra le.pdf.

20 Cho dzi ło o unik ni´ cie sy tu acji, ja ka mia ła miej sce w przy pad ku wy ne go cjo wa nej
umo wy do ty czà cej człon ko stwa Szwaj ca rii w EOG, zob.: Bot schaft des Bun de sra tes zur
Ge neh mi gung der sek to riel len Ab kom men zwi schen der Schwe iz und der EG vom 23 Juni
1999, Bun des blatt 1999, s. 6128.



Ma jàc na uwa dze po trze b´ kon ty nu acji stra te gii stop nio wej i se lek -
tyw nej in te gra cji z UE, Szwaj ca ria jed no stron nie za de kla ro wa ła ju˝
w koƒ co wej fa zie ne go cja cji pa kie tu Bi la te ra le I go to woÊç zin ten sy fi ko -
wa nia współ pra cy w spra wach mi gra cji i po li ty ki azy lo wej. Obie stro ny
wy ra zi ły na st´p nie wo l´ kon ty nu owa nia ne go cja cji obej mu jà cych ob sza -
ry po mi ni´ te w pierw szym pa kie cie,21 co do pro wa dzi ło do roz po cz´ cia
no wej run dy ne go cja cji umów bi la te ral nych – tzw. Bi la te ra le II.

Stro na szwaj car ska mo ty wo wa na by ła w du ̋ ym stop niu ch´ cià za -
war cia umo wy sto wa rzy sze nio wej w ra mach Kon wen cji Schen gen/Du -
blin,22 a tym sa mym mo˝ li wo Êcià współ pra cy w ob sza rze eu ro pej skie go
bez pie czeƒ stwa we wn´trz ne go i po li ty ki azy lo wej oraz udzia łem w pro -
jek cie zno sze nia kon tro li pasz por to wych w Eu ro pie.23 UE do strze gła, mi -
mo po czàt ko wych opo rów, dwa ob sza ry, któ re by ły istot ne dla pro ce su
in te gra cji eu ro pej skiej, tj. opo dat ko wa nie do cho dów ka pi ta ło wych i zwal -
cza nie prze st´pstw po dat ko wych.24

26 paê dzier ni ka 2004 r. Szwaj ca ria i UE pod pi sa ły w Luk sem bur gu
dru gi pa kiet dzie wi´ ciu umów bi la te ral nych. Sto sow nie do wnio sku rzà -
du fe de ral ne go szwaj car skie Zgro ma dze nie Fe de ral ne pod da ło sie dem
umów pro ce du rze fa kul ta tyw ne go re fe ren dum, zgod nie z art. 141 Kon -
sty tu cji Fe de ral nej.25 Z mo˝ li wo Êci prze pro wa dze nia re fe ren dum sko rzy -
sta no je dy nie w od nie sie niu do Umo wy Schen gen/Du blin. Re fe ren dum
od by ło si´ 5 czerw ca 2005 r. i przy fre kwen cji 56,6 proc. przy nio sło wy -
nik po zy tyw ny – 54,6 proc. wy bor ców gło so wa ło za przy j´ ciem Umo wy
o sto wa rzy sze niu Szwaj ca rii w ra mach Kon wen cji Schen gen/Du blin.26

Szwaj ca ria ra ty fi ko wa ła t´ umo w´ 20 mar ca 2006 r.
W prze ci wieƒ stwie do umów bi la te ral nych z pierw sze go pa kie tu

w przy pad ku Bi la te ra le II cho dzi o re gu la cje wy cho dzà ce po za spra wy
go spo dar cze, obej mu jà ce po ro zu mie nia z za kre su po li ty ki bez pie czeƒ -
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21 Bot schaft zur Ge neh mi gung der bi la te ra len Ab ko men zwi schen der Schwe iz und
der Eu ropäischen Union vom 1 Okto ber 2004, Bun des blatt 2004, s. 5965–6564.

22 A. Afon so, M.Ma get ti, Bi la te rals II – Re aching the li mits of the Swiss third way in
Swit zer land and the Eu ro pe an Union, s. 216.

23 Cen ter for Se cu ri ty Stu dies, ETH Zürich, op.cit.
24 T. Cot tier, R. Liech ti, Die Bez ie hun gen der Schwe iz zur Eu ropäischen Union: Eine

ku rze Ge schich te dif fe ren ziel ler und schrit twe iser In te gra tion, „Ba sler Schri ften zur eu -
ropäischen In te gra tion” nr 81.

25 Über sicht Bi la te ra le Ab ko men II, In for ma tion sma te ria lien des In te gra tionsbüros
EDA/EVD, no vem ber 2005, s. 8.

26 Zgod nie z de cy zjà Ra dy Eu ro pej skiej z 26.11.2008 r. Szwaj ca ria włà czo na zo sta ła
ope ra cyj nie do stre fy Schen gen/Du blin 12.12.2008, po wpro wa dze niu zmo der ni zo wa -
ne go sys te mu in for ma cyj ne go SIS II, por.: „Ta ges An ze iger” 29. Mai 2008, Schen gen -
-Du blin kann umge setzt wer den.



stwa, za gad nieƒ imi gra cji, ochro ny Êro do wi ska, kul tu ry i oÊwia ty, czy li
zu peł nie no we ob sza ry dwu stron nej współ pra cy. W ten spo sób po twier -
dzo na zo sta ła dy na mi ka pro ce su se lek tyw nej in te gra cji Szwaj ca rii z UE.27

Umo wy bi la te ral ne ozna cza ły stwo rze nie do brze funk cjo nu jà ce go
ekwi wa len tu człon ko stwa kra ju w Eu ro pej skim Ob sza rze Go spo dar czym.
Szwaj ca ria uzy ska ła tak ̋ e nie któ re przy wi le je przy na le˝ ne człon kom UE.28

Na le ̋ y pod kre Êliç, ̋ e bi la te ra lizm, ja ko kurs w eu ro pej skiej po li ty ce Szwaj -
ca rii, umoc nio ny zo stał w re zul ta cie ne ga tyw ne go wy ni ku re fe ren dum
w spra wie na tych mia sto we go roz po cz´ cia ne go cja cji do ty czà cych człon -
ko stwa w UE, prze pro wa dzo ne go z ini cja ty wy lu do wej 4 mar ca 2001 r.

Re ali zo wa na z po wo dze niem dro ga umów bi la te ral nych po zo sta je
głów nà stra te già roz wo ju współ pra cy Szwaj ca rii z UE. Wska zał to ogło -
szo ny przez rzàd w 2006 r. ra port na te mat sto sun ków z UE29 od no szà -
cy si´ do wszyst kich ob sza rów współ pra cy, przy go to wa ny ja ko pod sta wa
i in spi ra cja sze ro kiej de ba ty po li tycz nej w kwe stii po li ty ki eu ro pej skiej.
Klu czo wym po sta no wie niem ra por tu by ło za stà pie nie człon ko stwa w UE,
de fi nio wa ne go do tych czas ja ko stra te gicz ny cel po li ty ki eu ro pej skiej,
opcjà człon ko stwa. Ber no prze ka za ło tym sa mym wa˝ ny sy gnał po li tycz -
ny, ˝e w per spek ty wie Êred nio okre so wej człon ko stwo Szwaj ca rii w UE
nie wcho dzi w ra chu b´.

Wy sił ki Szwaj ca rii w po li ty ce eu ro pej skiej kon cen tru jà si´ dzi siaj wo -
kół kwe stii za pew nie nia efek tyw no Êci umów bi la te ral nych, m.in. przez
ich do sto so wy wa nie do roz wi ja jà ce go si´ od no Êne go pra wa unij ne go, co
zwià za ne jest z dłu go trwa ły mi i ucià˝ li wy mi pro ce du ra mi. Po szu ku je si´
mo˝ li wo Êci ich skra ca nia i uprasz cza nia. Po moc na w tym wzgl´ dzie mia -
ła by byç tak ̋ e zgło szo na przez Ber no pro po zy cja za war cia umo wy ra -
mo wej, któ rej idea nie zo sta ła do tàd skon kre ty zo wa na. Nie daw no Ber -
no da ło do zro zu mie nia, ˝e je go ocze ki wa nia wo bec Bruk se li idà
w kie run ku do pusz cze nia Szwaj ca rii do udzia łu w pro ce sie two rze nia
de cy zji (de ci sion sha ping) w za kre sie pra wa unij ne go.30 Uwa g´ eli ty po -
li tycz nej Szwaj ca rii sku pia ła na prze ło mie 2008/2009 r. po now nie wy -
ne go cjo wa na w pierw szym pa kie cie Umo wa w spra wie swo bo dy prze -
pły wu osób,  k t ó  r a  w y  m a  g a  ł a do sto so wa ƒ31 ze wzgl´ du na to, ˝e
zo sta ła za war ta na sie dem lat. Re fe ren dum z 8 lu te go 2009 r. prze dłu -
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27 T.Cot tier, R.Liech ti, op.cit., s. 15.
28 A. Afon so, M.Ma get ti, op.cit.
29 http://www.ad min.ch/ch/d/ff/2006/6815.pdf.
30 Bar ro so lobt „Schritt in die rich ti ge Rich tung”, „Neue Züri cher Ze itung”,

15.12.2008.
31 Zob.: wy wiad mi ni ster spraw za gra nicz nych M.Cal my -Rey, Der Kampf um die

Schwe izer Eu ro pa po li tik ist neu zu lan ciert, „NZZ am Son n tag”, 20.02.2008.



˝y ło okres jej obo wià zy wa nia oraz roz sze rzy ło jej wa˝ noÊç na no we paƒ -
stwa człon kow skie Ru mu ni´ i Buł ga ri´. Wa g´ te go re fe ren dum de ter -
mi no wał bez po Êred ni zwià zek Umo wy z Gu il lo ti ne Klau sel. Wy nik ne -
ga tyw ny ozna czał by au to ma tycz ne unie wa˝ nie nie wszyst kich umów
bi la te ral nych pierw sze go pa kie tu.

3. Ba rie ry w roz wo ju współ pra cy Szwaj ca rii i UE: 
kon tro wer sje do ty czà ce 

kan to nal nych re ̋ i mów po dat ko wych

Po st´ pu jà cy pro ces zbli ̋ a nia Szwaj ca rii do UE we dług re guł „zmien -
nej geo me trii bi la te ra li zmu” i po li ty ki au to no micz ne go przej mo wa nia pra -
wa UE, uwa run ko wa nia sze ro ko za kro jo nej ak tyw no Êci na rzecz utrzy ma -
nia po zy cji Szwaj ca rii ja ko zna czà ce go cen trum fi nan so we go, na po ty ka
na pew ne po wta rza jà ce si´ trud no Êci.32 Do ty czy to m.in. ob sza ru pra wa
po dat ko we go, któ re tra dy cyj nie po zo sta je jed nym z pod sta wo wych wy -
znacz ni ków su we ren no Êci paƒstw, ale jest tak ̋ e przed mio tem szcze gól -
ne go za in te re so wa nia Ko mi sji Eu ro pej skiej z uwa gi na je go istot ne zna -
cze nie w ca ło kształ cie pro ce su in te gra cji.33 Przy kła dem ta kich trud no Êci
jest trwa jà cy od 2005 r. spór po dat kowy mi´ dzy Szwaj ca rià i UE, któ re go
pod ło ̋ em sà utrzy mu jà ce si´ mi´dzy Ber nem a Bruk se là ró˝ ni ce sta no -
wisk w kwe stii do pusz czal no Êci spe cy ficz nych szwaj car skich re gu la cji
podat ko wych w Êwie tle obo wià zu jà cych dwu stron nych po ro zu mieƒ praw -
no mi´ dzy na ro do wych, w szcze gól no Êci Umo wy o wol nym han dlu (Frei -
han del sab kom men – FHA) za war tej 22 lip ca 1972 r. mi´ dzy Eu ro pej skà
Wspól no tà Go spo dar czà i Kon fe de ra cjà Szwaj car skà.

3.1. Ge ne za, przed miot i do tych cza so wy prze bieg 
spo ru po dat ko we go

Ko mi sja Eu ro pej ska otrzy my wa ła od dłu˝ sze go cza su skar gi de pu to -
wa nych do Par la men tu Eu ro pej skie go, ale tak ̋ e przed si´ bior ców, na
prak ty ko wa ne w nie któ rych szwaj car skich kan to nach zró˝ ni co wa nie wy -
so ko Êci sta wek po dat ko wych od do cho dów, w za le˝ no Êci od miej sca ich
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32 T.Cot tier, R.Ma te ot ti, Der Steu er stre it Schwe iz – EG: Recht sla ge und Per spek ti ven,
„Schwe ize ri sches Jahr buch für Eu ro pa recht” 2006/2007.

33 Z my Êlà o li kwi da cji re gu la cji po dat ko wych, na ru sza jà cych za sa dy kon ku ren cji w tym
ob sza rze, Ko mi sja Eu ro pej ska do pro wa dzi ła do sto sow nych zmian w na ro do wych sys te -
mach fi skal nych Ir lan dii, Luk sem bur ga i Ho lan dii.



uzy ska nia, tj. za gra ni cà lub na te re nie Szwaj ca rii. Wska zy wa no, ˝e
w isto cie ozna cza to uprzy wi le jo wa ne trak to wa nie dzia ła jà cych wy łàcz -
nie lub głów nie za gra ni cà spół ek ma jà cych sie dzi b´ w Szwaj ca rii. Wi´k -
sze go roz gło su spra wie nada ła w 2003 r. za po wiedê i póê niej sza de lo ka -
li za cja fir my Col ga te z Pa ry ̋ a do Ge ne wy.

W me diach po ja wi ły si´ in for ma cje, ˝e tyl ko w 2004 r. swo jà sie dzi -
b´ prze nio sło z za gra ni cy do Szwaj ca rii 500 spół ek. De pu to wa ni do Par -
la men tu Eu ro pej skie go do ma ga li si´ dzia łaƒ in ter wen cyj nych ze stro ny
Ko mi sji Eu ro pej skiej.34 W tej sy tu acji Ko mi sja w pi Êmie z 26 wrze Ênia
2005 r. zwró ci ła si´ for mal nie do Szwaj ca rii o in for ma cje na te mat kan -
to nal nych przy wi le jów po dat ko wych, a˝e by – jak to ar gu men to wa no –
umo˝ li wiç ich peł nà oce n´ na fo rum Wspól ne go Ko mi te tu ds. FHA.35

Da ło to po czà tek trwa jà ce mu do dzi siaj kon flik to wi mi´ dzy Szwaj ca rià
i UE, okre Êla ne mu przez Ber no ja ko spór po dat ko wy, a przez Bruk se l´
ja ko kon tro wer sja w za kre sie b´ dà cych for mà po mo cy paƒ stwo we j36 kan -
to nal nych przy wi le jów po dat ko wych.

Przed mio tem spo ru sà wi´c re gu la cje fi skal ne w kan to nach szwaj -
car skich po le ga jà ce na sto so wa niu ni skich sta wek po dat ko wy ch37 w od -
nie sie niu do ma jà cych sie dzi b´ w Szwaj ca rii mi´ dzy na ro do wych hol din -
gów, spół ek za rzà dza jà cych i spół ek mie sza nych. Ko mi sja Eu ro pej ska
do strze ga tu nie do zwo lo nà po moc paƒ stwa, któ rà w jej ro zu mie niu jest
sto so wa ny tam przy wi lej ca ło Êcio we go lub cz´ Êcio we go zwal nia nia wy -
mie nio nych spół ek z po dat ków od do cho du uzy ski wa ne go za gra ni cà,
głów nie z dzia łal no Êci go spo dar czej pro wa dzo nej w kra jach UE.

Szwaj ca ria ni gdy nie ne go wa ła, ̋ e ta kie prak ty ki ma jà miej sce w nie -
któ rych kan to nach, ale jed no cze Ênie w ofi cjal nych re ak cjach pod kre Êla -
no, i˝ ist nie je ku te mu pod sta wa praw na, a mia no wi cie art. 28 Fe de ral -
nej usta wy o har mo ni za cji po dat ków, któ ry po zwa la kan to nom zwol niç
okre Êlo ne spół ki z po dat ku od do cho dów uzy ski wa nych za gra ni cà, pod
wa run kiem, ˝e nie pro wa dzà one dzia łal no Êci biz ne so wej na te re nie
Szwaj ca rii.38 Nie ist nie jà, w ro zu mie niu Ber na, mi´ dzy na ro do wo praw -
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34 „Neue Züri cher Ze itung”, 16.12.2005.
35 Ch.To bler, Bi la te ra le Bez ie hun gen (punk tu ell) auf dem Prüfstand? Eini ge Be mer -

kun gen zum sog. Steu er stre it aus ju ri stisch – sys te ma ti scher Sicht, „Ba sler schri ften zur
eu ropäischen In te gra tion” nr 86, s. 31.

36 In stru ment po dat ko wy jest trak to wa ny ja ko po moc paƒ stwa, je Êli po sia da ce chy
wy łà cze nia przy pa da jà ce go w sys te mie po dat ko wym na ko rzyÊç kon kret nych przed si´ -
biorstw (art. 23, ust´p 1. FHA).

37 W kan to nie Zug po da tek od przed si´ biorstw wy no si 12–16 proc., pod czas gdy w RFN
– 38,3 proc.

38 Bun des ge setz 14.12.1990 über die Har mo ni sie rung der di rek ten Steu ern der Kan -
to ne und Ge me in den (Steu er har mo nie sie rungs ge setz, StHG), SR 642.14.



ne zo bo wià za nia mi´ dzy UE i Kon fe de ra cjà, któ re ob li go wa ły by Szwaj -
ca ri´ do do sto so wa nia sta wek po dat ko wych od przed si´ biorstw do po -
zio mu obo wià zu jà ce go w paƒ stwach UE. Ja ko nie zro zu mia łe przy j´ to
te˝ sta no wi sko KE, w myÊl któ re go kan to nal ne przy wi le je po dat ko we sà
nie do po go dze nia z pra wi dło wym funk cjo no wa niem za war tej w 1972 r.
Umo wy o wol nym han dlu. Pod kre Êla no, ˝e kry ty ko wa ne staw ki sto so -
wa ne wo bec hol din gów usta no wio ne zo sta ły w po ło wie po przed nie go wie -
ku, co spra wia, ˝e sà star sze ni˝ sa ma umo wa.39

WÊród pod mio tów ko rzy sta jà cych z przy wi le jów po dat ko wych wy mie -
niç na le ̋ y przede wszyst kim:

a) spół ki za rzà dza jà ce – spół ki ka pi ta ło we, spół dziel nie i in ne oso -
by praw ne pro wa dzà ce na te re nie Szwaj ca rii dzia łal noÊç wy łàcz -
nie o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym, ale nie pro wa dzà ce ˝ad nej
dzia łal no Êci biz ne so wej,

b) hol din gi – spół ki, któ rych głów na dzia łal noÊç po le ga na za rzà -
dza niu udzia ła mi po łà czo nych w hol din gu spół ek, któ re nie pro -
wa dzà dzia łal no Êci biz ne so wej w Szwaj ca rii, a ich do cho dy z ty -
tu łu udzia łów sta no wià co naj mniej dwie trze cie osià gni´ tych
do cho dów lub war toÊç ksi´ go wa udzia łów sta no wi co naj mniej
dwie trze cie ak ty wów,

c) spół ki mie sza ne – spół ki b´ dà ce udzia łow ca mi in nych spół ek,
uzy sku jà ce do cho dy nie tyl ko z ty tu łu po sia da nia udzia łów, jak spół -
ka hol din go wa, ale nie za le˝ nie od te go pro wa dzà ce dzia łal noÊç pro -
duk cyj nà, biz ne so wà i han dlo wà w Szwaj ca rii i za gra ni cà.

Jest oczy wi ste, ˝e b´ dà ce przed mio tem kon tro wer sji kan to nal ne re -
gu la cje po dat ko we sta no wià istot ny czyn nik mi´ dzy na ro do wej kon ku ren -
cji, wpły wa jà cy na atrak cyj noÊç go spo dar czà i b´ dà cy sil nà za ch´ tà dla
spół ek trans na ro do wych do za kła da nia sie dzib i cen trów za rzà dza nia
w Szwaj ca rii,40 a nie kie dy prze no sze nia tam ju˝ ist nie jà cych z kra jów
UE. We dług sza cun ko wych da nych w Szwaj ca rii ist nie je ok. 20 tys. firm
uzy sku jà cych ko rzy Êci ze zwol nieƒ po dat ko wych, za trud nia jà cych ok. 150
tys. pra cow ni ków i za si la jà cych fi nan se pu blicz ne kwo tà ok. 7 mld fran -
ków szwaj car skich w sto sun ku rocz nym.41 Po nie wa˝ spół ki te fak tycz nà
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39 Brüssel wet tert – aber bei Steu ern ble ibt die Schwe iz hart, „Han dels blatt“
14.02.2007.

40 Przy kła do wo w szwaj car skim mia stecz ku Zug zlo ka li zo wa ła swo jà sie dzi b´ spół ka
Nord Stre am, któ ra re ali zu je pro jekt bu do wy ga zo cià gu z Ro sji do Nie miec po dnie Bał -
ty ku, a po ten tat w han dlu ar ty ku ła mi spo ̋ yw czy mi Kraft Fo ods eu ro pej skà sie dzi b´ za -
ło ̋ ył w Zu ry chu.

41 An pas sung der kan to na len Ge win n steu ern, „Neue Züri cher Ze itung”, 5.07.2007.



dzia łal noÊç biz ne so wà pro wa dzà głów nie w kra jach człon kow skich UE,
w oce nie Ko mi sji re gu la cje po dat ko we nie któ rych kan to nów mo gà bez -
po Êred nio lub po Êred nio ne ga tyw nie wpły waç na wy mia n´ han dlo wà mi´ -
dzy Szwaj ca rià i UE. W ro zu mie niu Ko mi sji sà one for mà nie do zwo lo -
nych sub wen cji paƒ stwo wych, któ re po zo sta jà w sprzecz no Êci z art. 23
ust. 1 za war tej w 1972 r. Umo wy o wol nym han dlu mi´ dzy Kon fe de ra -
cjà Szwaj car skà i Unià Eu ro pej skà.42

Ber no od rzu ci ło za rzu ty Ko mi sji w prze ko na niu, ˝e Unia Eu ro pej -
ska dà ̋ y do do sto so wa nia szwaj car skich sta wek po dat ko wych dla przed -
si´ biorstw do re guł obo wià zu jà cych w paƒ stwach UE. W tych wa run -
kach nie po wo dze niem za koƒ czy ły si´ za ini cjo wa ne przez KE dzia ła nia
zmie rza jà ce do roz wià za nia kon tro wer sji do ty czà cych kan to nal nych przy -
wi le jów po dat ko wych przez Wspól ny Ko mi tet do spraw re ali za cji Umo -
wy o wol nym han dlu, któ ry krót ko zaj mo wał si´ spra wà 15 grud nia
2005 r. pod czas ru ty no we go po sie dze nia w Bruk se li, i spe cjal ne spo tkanie
eks per tów obu stron, do któ re go do szło 4 ma ja 2006 r. rów nie˝ w Bruk -
se li. Zbli ̋ e nia sta no wisk nie przy nio sły tak ̋ e póê niej sze po sie dze nia
Wspól ne go Ko mi te tu, któ re od by ły si´ 5 ma ja i 14 grud nia 2006 r. Po
fa zie za ostrze nia w 2007 r. spór uległ pew ne mu zła go dze niu, nie mniej
na dal sta no wi du ̋ e ob cià ̋ e nie w sto sun kach Szwaj ca rii i UE.

Ber no nie wi dzi tak ̋ e pod staw do uzna nia po za praw nych ar gu men -
tów pod no szo nych przez UE, wÊród któ rych wska zu je si´ m.in. sil ne wi´ -
zi go spo dar czo -geo gra ficz ne Szwaj ca rii z UE oraz jej uprzy wi le jo wa ny
do st´p do Jed no li te go Ryn ku. Bio ràc po wy˝ sze za pod sta w´, pod ad re -
sem Szwaj ca rii kie ro wa no po stu lat re spek to wa nia wspól no to wych za sad
kon ku ren cji i re guł obo wià zu jà cych w po li ty ce sub wen cji paƒ stwo wych.

No wà fa z´ w prze bie gu spo ru za po czàt ko wa ła de cy zja KE z 13 lu te -
go 2007 r.43 kwa li fi ku jà ca staw ki po dat ko we nie któ rych szwaj car skich
kan to nów,44 sto so wa ne wo bec hol din gów, spół ek mie sza nych i spół ek za -
rzà dza jà cych, ja ko for m´ po mo cy paƒ stwo wej. Ko mi sja uzna ła, ˝e sta -
no wi to bez po Êred nià lub po Êred nià prze szko d´ dla do bre go funk cjo no -
wa nia Umo wy o wol nym han dlu z 1972 r. W de cy zji wzy wa si´
Szwaj ca ri´ do wpro wa dze nia w pra wie po dat ko wym zmian, któ re za pew -
nià je go zgod noÊç z za pi sa mi umo wy. Jed no cze Ênie Ko mi sja po in for mo -
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42 Zob.: Ab kom men vom 22.07.1972 zwi schen der Eu ropäischen Wirt scha fts ge me -
in schaft und der schwe ize ri schen Eid ge nos sen schaft EWG, ABI. O.J., L 300/189, 1972.

43 http://ec.eu ro pa.eu/exter nal_re la tions/swit zer land/doc/c_2007–411_en.pdf;
http://ec.eu ro pa.eu/comm/exter nal_re la tions/swit zer land/in tro/in dex.htm, „Neue Züri -
cher Ze itung”, 14 02.2007.

44 W de cy zji Ko mi sji Eu ro pej skiej z na zwy wy mie nio ne zo sta ły kan to ny Schwyz i Zug.



wa ła, ˝e wy st´ pu je do Ra dy Eu ro pej skiej z wnio skiem o man dat umo˝ -
li wia jà cy prze pro wa dze nie ze Szwaj ca rià ne go cja cji w ce lu wy pra co wa -
nia ak cep to wa ne go przez obie stro ny roz wià za nia.45 Po czy nio no tak ̋ e
za strze ̋ e nie, ˝e w ra zie po trze by Ko mi sja wno siç b´ dzie o wpro wa dze -
nie sto sow nych Êrod ków ochron nych. Na le ̋ a ło to ro zu mieç ja ko mo˝ -
liwoÊç przy wró ce nia obo wià zu jà cych przed za war ciem umo wy ceł na
towa ry im por to wa ne ze Szwaj ca rii, gdy by stro ny nie by ły w sta nie wy -
pra co waç wza jem nie sa tys fak cjo nu jà ce go roz wià za nia.

Szwaj ca ria za re ago wa ła sta now czym od rzu ce niem za pro po no wa nych
ne go cja cji i ca ło Êci ar gu men ta cji Ko mi sji Eu ro pej skiej. Po su ni´ cie Bruk -
se li zo sta ło w Ber nie uzna ne za pró b´ in ge ren cji w spra wy we wn´trz -
ne, pod wa ̋ a nie fe de ral nej struk tu ry Szwaj ca rii i au to no mii po dat ko wej
kan to nów. W o˝y wio nej i pro wa dzo nej nie jed no krot nie z du ̋ ym ła dun -
kiem emo cji dys ku sji z udzia łem ofi cjal nych przed sta wi cie li Szwaj ca rii46

oraz me diów pod kre Êla no, ˝e Umo wa o wol nym han dlu nie ma za sto -
so wa nia dla wska za ne go przy pad ku, po nie wa˝ re gu lu je wy łàcz nie kwe -
stie wy mia ny to wa ro wej i nie ma nic wspól ne go ze spra wà po dat ków.
Przy po mi na no, ˝e Szwaj ca ria nie jest paƒ stwem człon kow skim UE i po -
sia da peł nà su we ren noÊç w za kre sie po li ty ki po dat ko wej. Ze wzgl´ du na
przy pa da jà ce w paê dzier ni ku 2007 r. wy bo ry par la men tar ne przed sta -
wio ne sta no wi sko Ber na zy ska ło sto sun ko wo du ̋ à ak cep ta cj´ tam tej -
szych Êro do wisk po li tycz nych.

Au to rzy po Êwi´ co ne go spra wie spo ru po dat ko we go mi´ dzy Szwaj ca -
rià i UE opra co wa nia,47 pro fe so ro wie Wy dzia łu Pra wa Go spo dar cze go
Uni wer sy te tu w Ber nie T.Cot tier i R.Ma te ot ti, pre zen tu jà opi ni´, ̋ e przy -
czyn tej sze ro ko ak cep to wa nej zgo dy na od rzu ce nie sta no wi ska KE nie
na le ̋ y ogra ni czaç wy łàcz nie do ró˝ nic w in ter pre ta cji Umo wy o wol nym
han dlu, ale wi dzieç je rów nie˝ w Êwie tle wie lo let nich opo rów Szwaj ca -
rii wo bec wy sił ków OECD ma jà cych na ce lu eli mi na cj´ szko dli wych prak -
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45 EU – Swit zer land: Sta te aid de ci sion on com pa ny tax re gi mes, http://eu ro pa.eu/
rapid/pres sRe le ase sAc tion.do?re fe ren ce=IP/07/176.

46 Spra wu jà ca w owym cza sie funk cj´ pre zy den ta Kon fe de ra cji Szwaj car skiej M. Cal -
my -Rey za rzu ci ła UE „roz bi ja nie por ce la ny” i dzia ła nia w „złym sty lu”, zob.: Cal my -Rey
for dert von der Eu ropäischen Union mehr Re spekt. Klar text zur Eröffnung der Mu ba in
Ba sel, „Neue Züri cher Ze itung”, 3–4.03.2007; mi ni ster fi nan sów H.R.Merz oÊwiad czył,
˝e: „UE głów nie za zdro Êci Szwaj ca rii i czy ha na na sze wpły wy po dat ko we, a˝e by po -
kryç wła sne de fi cy ty bu d˝e to we”, zob.: Die EU ist ne idisch auf die Schwe iz, „Ta ges An -
zeiger”, 7.12.2006. Zob.: re ak cja mi ni stra fi nan sów H.R.Me rza, http://www.swis sin fo.
org/eng/se arch/Re sult.html?si te Sect=882&ty=st&sid=7525837.

47 T.Cot tier, R.Ma te ot ti, op.cit., s. 3.



tyk po dat ko wych.48 Przy po mi na jà oni, ˝e Szwaj ca ria od lat bro ni na fo -
rum OECD przy wi le jów po dat ko wych, b´ dà cych przy czy nà spo ru, mi -
mo izo la cji, w ja kà w tym wzgl´ dzie po pa dła. Przy uchwa la niu za le ceƒ
OECD w 1998 r. Szwaj ca ria ra zem z Luk sem bur giem wstrzy ma ła si´ od
gło su i oÊwiad czy ła, ˝e nie trak tu je ich ja ko wià ̋ à ce, a w pra cach póê -
niej sze go Fo rum OECD on Harm ful Tax Prac ti cis uczest ni czy ła je dy nie
ja ko ob ser wa tor.

Na le ̋ y skon sta to waç, ˝e de cy zja KE z 13 lu te go 2007 r. ozna cza ła
prze kształ ce nie spo ru z trwa jà cej do tej po ry urz´d ni czej wy mia ny wy -
ja Ênieƒ w spra wie w pro blem po li tycz ny w sto sun kach UE i Szwaj ca rii.
For mu łu jà cy ta kà oce n´ szwaj car scy eks per ci sku pia li uwa g´ głów nie na
aspek tach praw nych, pod kre Êla jàc m.in. za sad ni cze ró˝ ni ce mi´ dzy
Szwaj ca rià i UE, je Êli cho dzi o wy kład ni´ Umo wy o wol nym han dlu.

Szwaj ca ria, ja ko paƒ stwo nie b´ dà ce człon kiem UE, nie czu ła si´ zo -
bo wià za na do prze strze ga nia po sta no wieƒ unij ne go ko dek su po st´ po wa -
nia prze ciw ko nie uczci wej kon ku ren cji z 1997 r., któ ry łàcz nie z re gu -
la cja mi TWE w ob sza rze kon ku ren cji jest pod sta wà zwal cza nia
i eli mi na cji z na ro do wych sys te mów praw nych re gu la cji po dat ko wych,
któ re na Jed no li tym Ryn ku oce nia ne sà ja ko szko dli we. Szwaj ca ria nie
sko rzy sta ła w tym przy pad ku z ma jà cej za sto so wa nie w in nych dzie dzi -
nach tzw. za sa dy au to no micz ne go przej mo wa nia pra wa UE i wspo mnia -
ny ko deks nie zo stał przez nià wpro wa dzo ny do pra wa we wn´trz ne go,
tym sa mym nie czu je si´ nim zwià za na.

Z ca łe go kon tek stu jed no znacz nie wy ni ka, ˝e b´ dà ce przed mio tem
spo ru kan to nal ne re ̋ i my po dat ko we w Êwie tle pra wa wspól no to we go i ko -
dek su po st´ po wa nia prze ciw ko nie uczci wej kon ku ren cji nie mo gà byç
ak cep to wa ne przez KE, tym bar dziej, ̋ e za strze ̋ e nia zgła sza jà du ̋ e paƒ -
stwa człon kow skie, np. Niem cy i Fran cja. Dla Ber na de cy zja KE wy ło -
ni ła szcze gól nà kwe sti´ na tu ry praw nej, a mia no wi cie: na ile, i czy w ogó -
le, zo bo wià za nia praw no mi´ dzy na ro do we wy ni ka jà ce z Umo wy o wol nym
han dlu sta no wià pod sta w´ do wià za nia Szwaj ca rii tak ̋ e od no Ênym pra -
wem wspól no to wym i wspo mnia nym ko dek sem po st´ po wa nia. Praw ne
punk ty wi dze nia obu stron w tym wzgl´ dzie wy ka zu jà za sad ni cze roz -
bie˝ no Êci.

Ko mi sja Eu ro pej ska sto sun ko wo szyb ko pod j´ ła kro ki zmie rza jà ce do
uzy ska nia man da tu ne go cja cyj ne go Ra dy Eu ro pej skiej.49 Na po sie dze -
niu Ko mi te tu ds. EFTA 4 kwiet nia 2007 r. za pa dła de cy zja w spra wie
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48 OECD Harm ful Tax Com pe ti tion Re port 1998.
49 Noch ke in Ent sche id über EU – Man dat im Steu er stre it, „Neue Züri cher Ze itung”,

28.02.2007.



for mal ne go wy stà pie nia do Ra dy Eu ro pej skiej o udzie le nie man da tu ne -
go cja cyj ne go, a 14 ma ja 2007 r. Ra da uchwa li ła man dat (Bel gia, Luk -
sem burg i Ło twa wstrzy ma ły si´ od gło su).50

W na st´p nym okre sie od by ły si´ trzy run dy roz mów mi´ dzy de le ga -
cja mi Ko mi sji Eu ro pej skiej i Szwaj ca rii, któ re stro na szwaj car ska trak -
to wa ła wy łàcz nie ja ko dia log in for ma cyj ny o cha rak te rze tech nicz nym,
a w ˝ad nym wy pad ku nie ja ko for mal ne ne go cja cje, któ re po stu lo wa -
ła KE.

Pierw sza run da mia ła miej sce w Ber nie 12 li sto pa da 2007 r. i nie
do pro wa dzi ła do zbli ̋ e nia sta no wisk.51 Po dob nym re zul ta tem za koƒ czy -
ła si´ run da dru ga, któ ra od by ła si´ w Bruk se li 23 stycz nia 2008 r.52 De -
le ga cje po zo sta ły przy swo ich sta no wi skach. Ne go cja cje nie po su n´ ły si´
na przód tak ̋ e w re zul ta cie trze ciej run dy, któ ra mia ła miej sce 8 kwiet -
nia 2008 r. w Ber nie. Szwaj ca ria wy ko rzy sta ła to spo tka nie ja ko oka zj´,
by po in for mo waç Ko mi sj´ o po wo ła niu przez mi ni stra fi nan sów H.R.Me -
rza gru py eks per tów do spraw przy go to wa nia re for my po dat ków od przed -
si´ biorstw i jed no cze Ênie „wy kre owa nia roz wià za nia pew nych kwe stii
sta no wià cych in te res Unii Eu ro pej skiej”.53

3.2. Ró˝ ni ce w praw nej in ter pre ta cji przed mio tu spo ru

Ko mi sja Eu ro pej ska i Szwaj ca ria ma jà od po czàt ku za sad ni czo ró˝ -
ne praw ne punk ty wi dze nia w od nie sie niu do b´ dà cych przed mio tem
spo ru kan to nal nych re ̋ i mów po dat ko wych. Stro ny po słu gu jà si´ ró˝ ny -
mi wy kład nia mi praw ny mi Umo wy o wol nym han dlu, co z ca łà wy ra zi -
sto Êcià una ocz ni ła De cy zja KE z 13 lu te go 2007 r. Ró˝ ni ce od zwier cie -
dla ju˝ ter mi no lo gia, któ rà Szwaj ca ria i Ko mi sja Eu ro pej ska po słu gu jà
si´ przy opi sy wa niu te go sa me go sta nu rze czy, tj. przy wi le jów po dat ko -
wych i kwe stii ich wpły wu na wy mia n´ han dlo wà. W Szwaj ca rii przy j´ -
to po słu gi waç si´ naj cz´ Êciej po j´ ciem „spór po dat ko wy” lub nie co ła -
god niej „kon tro wer sja po dat ko wa”, w któ rych kła dzie si´ na cisk na aspekt
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50 Die EU – Kom mis sion erhält ein Man dat im Steu er stre it. Bern soll bald Post aus
Brüssel er hal ten, „Neue Züri cher Ze itung”, 15.05.29007.

51 Er stes Ab ta sten im Steu er stre it mit der EU. De le ga tio nen erklären sich die Stand -
punk te, „Neue Züri cher Ze itung”, 13.11.2007.

52 EU for dert im Steu er stre it bal di ge Be we gung. Zwe ite Run de im Bi la te ra lem Dia -
log, „Neue Züri cher Ze itung”, 24.01.2008.

53 Dia log Steu er kon tro ver se: drit tes Tref fen mit der EU Kom mis sion, Pres se mel dung
des eid ge nos si schen Fi nanz de part ments vom 8. April 2008, http://www.efd.ad min.ch/
do ku men ta tion/me die nin for ma tio nen/00467/in dex.html?lang=de&msg -id=18172;
Drit te Run de im bi la te ra len „Dia log”, „Neue Züri cher Ze itung”, 8.04.2008.



po dat ku. Ko mi sja Eu ro pej ska zaÊ wska zu je isto t´ pro ble mu w po mo cy
paƒ stwa, któ ra ne ga tyw nie wpły wa na wy mia n´ han dlo wà i za kłó ca kon -
ku ren cj´.54 Pod wzgl´ dem praw nym Szwaj ca ria po słu gu je si´ wy kład nià
wà skà, ogra ni czo nà do for mal nych za pi sów umo wy, pod czas gdy Ko mi -
sja sto su je wy kład ni´ sze ro kà, tzn. po sił ku jà cà si´ wspól no to wym do rob -
kiem praw nym. I jed na, i dru ga wy kład nia po sia da uza sad nie nie w tym,
˝e zgod na jest z za sa dà au to no micz nej in ter pre ta cji.

Praw ne sta no wi sko KE za wie ra na st´ pu jà cy ze staw ar gu men tów:
– sto so wa ne w szwaj car skich kan to nach uła twie nia po dat ko we dla

hol din gów, spół ek za rzà dza jà cych i spół ek mie sza nych ozna cza jà dys kry -
mi na cj´ wo bec wszyst kich ana lo gicz nych pod mio tów go spo dar czych, któ -
re nie prze nio sły sie dzib do Szwaj ca rii, i szwaj car skich przed si´ biorstw,
któ re swo jà dzia łal noÊç, w tym in we sty cyj nà, pro wa dzà wy łàcz nie
w Szwaj ca rii. Dzie je si´ tak z po wo du ró˝ nic w sto so wa niu re ̋ i mu po -
dat ko we go w od nie sie niu do do cho dów uzy ski wa nych przez hol din gi,
spół ki mie sza ne i za rzà dza jà ce za gra ni cà, przy któ rych wła dze po dat -
ko we prak ty ku jà zwal nia nie z po dat ku, i do cho dów uzy ski wa nych na te -
re nie Szwaj ca rii, któ re pod le ga jà opo dat ko wa niu. W ten spo sób spół ki
zwal nia ne z po dat ku od do cho du uzy ski wa ne go za gra ni cà uzy sku jà po -
zy cj´ ko rzyst niej szà ni˝ kon ku ren ci, któ rych do cho dy po cho dzà wy łàcz -
nie z dzia łal no Êci we wnàtrz kra jo wej, i od któ rych pła cà po dat ki.55 Ten
stan rze czy wpły wa lub mo ̋ e wpły waç na ce ny to wa rów w ope ra cjach
trans gra nicz nych mi´ dzy UE i Kon fe de ra cjà Szwaj car skà i tym sa mym
znie kształ caç wy mia n´ han dlo wà.

Ko mi sja Eu ro pej ska do cho dzi do jed no znacz ne go prze ko na nia, ̋ e ta -
kie ko rzy Êci po dat ko we sprzecz ne sà z wła Êci wym funk cjo no wa niem za -
war tej mi´ dzy Unià Eu ro pej skà i Kon fe de ra cjà Szwaj car skà Umo wy
o wol nym han dlu z 22 lip ca 1972 r., w tym zwłasz cza z art. 23(1), i fak -
tycz nie sà for mà nie do zwo lo nej po mo cy paƒ stwo wej (sub sy dium);

– Ko mi sja nie wy st´ pu je prze ciw ko kon ku ren cji po dat ko wej, ja kà jest
sto so wa nie ni skich sta wek po dat ko wych usta la nych w da nym kra -
ju, lecz tyl ko prze ciw ko ró˝ ni co wa niu sta wek po dat ko wych od zy -
sków, w za le˝ no Êci od miej sca ich uzy ska nia, tj. w kra ju lub za gra -
ni cà (zwol nie nie tych ostat nich od po dat ku lub sto so wa nie ulg);
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54 Ch.To bler, op.cit. s. 33. Au tor ka przy ta cza m.in. wy po wiedê ko mi sarz UE B. Fer re -
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r. sil nie pod kre Êla ła, ˝e w szwaj car sko -unij nej kon tro wer sji isto tà jest nie spra wa po dat -
ków, lecz spra wa po mo cy paƒ stwo wej.

55 Ent sche idung der Kom mis sion vom 13.02.2007, pkt 46 i 55 (K2007)411 endg.



– nie któ re pod mio ty go spo dar cze z kra jów UE, bio ràc za pod sta w´
ko rzyst ne prze pi sy (przy wi le je) po dat ko we, prze no szà swo je sie -
dzi by do Szwaj ca rii w ce lu unik ni´ cia opo dat ko wa nia zy sków osiàg -
ni´ tych na te re nie UE (obec nie ich licz b´ sza cu je si´ na 20 tys.);56

– ko rzy sta jàc z uprzy wi le jo wa ne go do st´ pu do Jed no li te go Ryn ku
(500 mln kon su men tów), Szwaj ca ria win na do sto so waç si´ do obo -
wià zu jà cych w nim re guł za war tych w tzw. prze pi sach po mo co -
wych i za sa dach ko dek su po st´ po wa nia w za kre sie opo dat ko wa -
nia przed si´ biorstw z 1 grud nia 1997 r.;57

– ocze ku je si´, ˝e Szwaj ca ria znie sie lub od po wied nio zmie ni sto so -
wa ne w kan to nach prak ty ki po dat ko we (KE do pusz cza okre sy
przej Êcio we) i za pew ni rów noÊç sta wek od zy sków osià ga nych za -
rów no w kra ju, jak za gra ni cà;

– w przy pad ku bra ku od po wied nich kro ków do sto so waw czych ze
stro ny Szwaj ca rii KE roz wa ̋ y wpro wa dze nie Êrod ków ochron nych
i re tor sji, np. w po sta ci po now ne go wpro wa dze nia ceł.

Praw ne sta no wi sko Szwaj ca rii za sad ni czo ró˝ ni si´ od sta no wi -
ska Ko mi sji Eu ro pej skiej. Rzàd Szwaj ca rii od po wie dział na de cy zj´ KE
na st´ pu jà cy mi ar gu men ta mi:

– obie stro ny upraw nio ne sà do wła snej in ter pre ta cji przed mio to wej
umo wy, któ ra za war ta zo sta ła na za sa dzie peł ne go po sza no wa nia
ich su we ren no Êci, w szcze gól no Êci w dzie dzi nie po dat ków,

– re ̋ i my po dat ko we w kan to nach szwaj car skich, obo wià zu jà ce w od -
nie sie niu do hol din gów, spół ek za rzà dza jà cych i spół ek mie sza nych,
nie sta no wià po mo cy paƒ stwo wej, któ ra na ru sza ła by po sta no wie -
nia Umo wy o wol nym han dlu, po nie wa˝ umo wa ta re gu lu je kwe -
stie ob ro tu to wa ro we go, a nie spra wy har mo ni za cji po dat ków czy
po mo cy paƒ stwa,

– Szwaj ca ria nie jest cz´ Êcià ryn ku we wn´trz ne go UE i nie do ty czà
jej przyj mo wa ne przez to ugru po wa nie prze pi sy i re gu la cje, w tym
usta lo ny mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi UE tzw. ko deks po st´ -
po wa nia w za kre sie opo dat ko wa nia przed si´ biorstw z 1997 r.,

– Szwaj ca ria nie jest człon kiem UE i po sia da peł nà su we ren noÊç fi -
skal nà, a kan to ny i gmi ny, zgod nie z Fe de ral nà usta wà o har mo -
ni za cji po dat ków bez po Êred nich z 14 grud nia 1990 r., po sia da jà
pra wo sta no wie nia sta wek po dat ko wych, w tym sto so wa nia uła -
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15.02.2007.
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twieƒ po dat ko wych dla hol din gów, spół ek mie sza nych i za rzà dza -
jà cych, co jest zgod ne z po li ty kà kon ku ren cji po dat ko wej,

– rzàd Szwaj ca rii ka te go rycz nie od rzu ca pro po no wa ne przez KE ne -
go cja cje w spra wie znie sie nia czy wpro wa dze nia ja kich kol wiek
zmian w za kre sie kan to nal nych re gu la cji po dat ko wych, gdy˝
przed mio to wa umo wa nie wpro wa dza dla Szwaj ca rii obo wiàz ku
prze j´ cia do rob ku praw ne go UE ani w za kre sie pra wa kon ku ren -
cji, ani w za kre sie de fi nio wa nym ja ko po moc paƒ stwa.

W sta no wi sku rzà du szwaj car skie go pod kre Êlo no ist nie nie w od nie -
sie niu do po ru szo nych w de cy zji kwe stii con sen su su obej mu jà ce go
wszyst kie par tie po li tycz ne, a po nad to wska za no na obec ne w de ba cie
po li tycz nej gło sy od bie ra jà ce rzà do wi fe de ral ne mu pra wo do pro wa dze -
nia ne go cja cji z part ne ra mi za gra nicz ny mi w spra wie kan to nal nych re -
gu la cji po dat ko wych z uwa gi na kon sty tu cyj ne za pi sy usta na wia jà ce za -
sa dy fe de ra li zmu w dzie dzi nie fi nan sów.58 Za po wie dzia ne przez KE Êrod ki
ochron ne (przy wró ce nie ceł na to wa ry im por to wa ne ze Szwaj ca rii), choç
zgod ne z za pi sa mi Umo wy o wol nym han dlu, przy j´ to ja ko „for m´ nie -
do pusz czal ne go na ci sku na su we ren ne paƒ stwo i prze jaw złe go sty lu
w dzia ła niach KE”.59

Ar gu men ta cja KE kon cen tru je si´ na aspek tach praw nych, co od -
zwier cie dla oce na, ˝e kan to nal ne re ̋ i my po dat ko we sta no wià w isto cie
po moc paƒ stwa w ro zu mie niu art. 23 Umo wy o wol nym han dlu, któ ry
me ry to rycz nie opar ty jest na od po wied nich za pi sach art. 87 Trak ta tu
usta na wiajàce go Wspól not´ Eu ro pejskà (TWE). Ko mi sja przy po mi na -
ła tak ̋ e, ˝e w 1972 r. wszyst kie paƒ stwa człon kow skie EFTA za war ły
iden tycz ne po ro zu mie nia z KE, a ana lo gicz ne dzia ła nia prze ciw ko przy -
pad kom po mo cy paƒ stwa po dej mo wa ne by ły w prze szło Êci na ba zie po -
dob nych za pi sów w umo wach z paƒ stwa mi EFTA. Przy wi le je po dat ko -
we sto so wa ne w szwaj car skich kan to nach sà nie do zwo lo ne we wnàtrz
UE w Êwie tle re gu la cji o po mo cy paƒ stwa (art. 87 TWE). KE zo bli go -
wa na jest po dej mo waç w ta kich sy tu acjach sto sow ne dzia ła nia in ter wen -
cyj ne.

Szwaj ca ria od rzu ci ła ta kà in ter pre ta cj´ i za j´ ła sta no wi sko, ˝e Umo -
wa o wol nym han dlu nie re gu lu je ani kwe stii po dat ków, ani sub wen cji
paƒ stwo wych, lecz wy łàcz nie spra wy zwià za ne z ob ro tem okre Êlo ny mi
to wa ra mi. Chri sta To bler, pro fe sor pra wa eu ro pej skie go na uni wer sy te -
cie w Ba zy lei i Le iden, wska zu je na wi docz nà tu taj pa ra le l´ ze sta no wi -
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skiem Szwaj ca rii pre zen to wa nym w rzà do wym ra por cie na te mat po li -
ty ki eu ro pej skiej z 2006 r.,60 w któ rym stwier dzo no, ˝e umo wy bi la te ral -
ne za war te mi´ dzy Szwaj ca rià i UE ge ne ral nie nie ma jà „˝ad ne go istot -
ne go wpły wu na po li ty k´ po dat ko wà” czy „au to no mi´ po dat ko wà na
po zio mie fe de ral nym, a tak ̋ e kan to nal nym”.

KE przy j´ ła na to miast za ło ̋ e nie, ̋ e klu czo wy w oma wia nej tu taj spra -
wie art. 23 umo wy z 1972 r. na le ̋ y in ter pre to waç łàcz nie z art. 87 Trak -
ta tu o Unii Eu ro pej skiej, a wi´c przy za sto so wa niu pod staw in ter pre ta -
cyj nych wspól no to we go do rob ku praw ne go, w Êwie tle któ re go kan to nal ne
re ̋ i my po dat ko we sta no wià ro dzaj nie do zwo lo nych sub wen cji w ro zu -
mie niu TWE.

We dług dok try ny wspól no to wej i orzecz nic twa Eu ro pej skie go Try bu -
na łu Spra wie dli wo Êci przy pa dek nie do zwo lo nej po mo cy paƒ stwa po ja -
wia si´ ja ko fakt, je ̋ e li ko rzy Êci ma te rial ne (fi nan so we) z ty tu łu ko rzy -
sta nia ze Êrod ków bu d˝e tu paƒ stwa sta ły si´ udzia łem okre Êlo nych
przed si´ bior ców lub ga ł´ zi pro duk cji (kry te rium se lek tyw no Êci).

Z punk tu wi dze nia Ko mi sji Eu ro pej skiej kan to nal ne re ̋ i my po dat -
ko we mu szà bu dziç za strze ̋ e nia, po nie wa˝ zy ski lub do cho dy uzy ski wa -
ne za gra ni cà zwal nia ne sà cał ko wi cie bàdê cz´ Êcio wo z po dat ku, pod -
czas gdy do opo dat ko wa nia do cho dów uzy ski wa nych w Szwaj ca rii sto su je
si´ peł ne staw ki. Zró˝ ni co wa nie to przy no si ko rzy Êci okre Êlo nym spół -
kom w ro zu mie niu art. 87 TWE, gdy˝ uzy sku jà je je dy nie ta kie przed -
si´ bior stwa, któ re pro wa dzà dzia łal noÊç za gra ni cà. Jed no cze Ênie re gu -
la cje te go ro dza ju ozna cza jà dys kry mi na cj´ spół ek ma jà cych sie dzi by na
te re nie UE. Za pi sy Umo wy o wol nym han dlu mi´ dzy Unià Eu ro pej skà
i Kon fe de ra cjà Szwaj car skà oraz sto so wa ne zró˝ ni co wa nie, a w isto cie
przy wi le je po dat ko we, sà pod sta wà oce ny, ˝e cho dzi tu o przy pa dek na -
ru sze nia art. 23 wspo mnia nej umo wy, gdy˝ wy st´ pu je za rów no na ru sza -
nie wy mia ny han dlo wej, jak i za sad kon ku ren cji.

Si´ ga jàc po ar gu men ty go spo dar czo -po li tycz ne, KE zwra ca uwa g´ na
sil ny zwià zek go spo dar ki szwaj car skiej z we wn´trz nym ryn kiem eu ro -
pej skim, w tym ko rzy Êci go spo dar cze i po li tycz ne, ja kie czer pie z te go
ty tu łu Szwaj ca ria, co win no ob li go waç jà do sto so wa nia si´ do pa nu jà -
cych w UE re guł, w tym ko niecz no Êci zno sze nia ró˝ ne go ro dza ju do -
tych czas sto so wa nych przy wi le jów po dat ko wych sprzecz nych z ist nie jà -
cym pra wem unij nym.

Ko mi sarz UE ds. sto sun ków ze wn´trz nych B. Fer re ro -Wald ner za -
bie ga ła o po pra w´ nad we r´ ̋ o ne go przez spór kli ma tu sto sun ków ze
Szwaj ca rià, wy ko rzy stu jàc swój udział w uro czy stym otwar ciu przed sta -
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wi ciel stwa Ko mi sji Eu ro pej skiej w Ber nie (3.04.2007). W od nie sie niu
do sa me go spo ru za pro po no wa ła wów czas kon kre ty za cj´ i we zwa ła do
ko ope ra cji wol nej od emo cji. Pod kre Êli ła tak ̋ e, ˝e KE za bie ga o prze -
strze ga nie po sta no wieƒ Umo wy o wol nym han dlu i za sad do brej kon -
ku ren cji, a w ˝ad nym wy pad ku nie po da je w wàt pli woÊç fe de ral nej struk -
tu ry Szwaj ca rii ani au to no mii po dat ko wej kan to nów.

3.3. Spór po dat ko wy w Êwie tle Umo wy o wol nym han dlu

Szwaj ca ria i Ko mi sja Eu ro pej ska nie zna la zły do tych czas mo˝ li wo -
Êci zbli ̋ e nia sta no wisk i osià gni´ cia kom pro mi su. Umo wa o wol nym han -
dlu, ja ko kla sycz na umo wa praw no mi´ dzy na ro do wa, nie ma za pi sów
wska zu jà cych me cha nizm roz wià zy wa nia spo rów. Teo re tycz nie mo˝ li we
wy stà pie nie Szwaj ca rii ze skar gà do sà du szwaj car skie go lub przez Ko -
mi sj´ Eu ro pej skà bàdê paƒ stwo człon kow skie UE do Eu ro pej skie go Try -
bu na łu Spra wie dli wo Êci nie wcho dzi w ra chu b´ ze wzgl´ du na oczy wi -
sty, wy ni ka jà cy z ma te rii mi´ dzy na ro do we go pra wa trak ta to we go,
nie wià ̋ à cy dla stron sku tek orze cze nia z ta kie go po st´ po wa nia.61

Ka˝ dej ze stron przy słu gu je pra wo au to no micz nej in ter pre ta cji po sta -
no wieƒ umo wy, w kon kret nym przy pad ku tak ̋ e za pi sów jej art. 23. Jak
ju˝ wspo mnia no, pro blem po le ga na roz bie˝ nych in ter pre ta cjach ma te -
rial nych po sta no wieƒ Umo wy o wol nym han dlu – wà skiej ze stro ny Szwaj -
ca rii i roz sze rzo nej ze stro ny Ko mi sji Eu ro pej skiej, przy czym ˝ad na stro -
na nie na ru sza przez to re guł od no Êne go pra wa mi´ dzy na ro do we go, w tym
art. 31 i 32 Kon wen cji Wie deƒ skiej o pra wie trak ta tów z 1969 r.62

Ka˝ dej ze stron przy słu gu je pra wo zwró ce nia si´ do Wspól ne go Ko -
mi te tu ds. Umo wy o wol nym han dlu, w sy tu acji gdy by uzna ła, ˝e ja kaÊ
prak ty ka re ali za cji po ro zu mie nia nie zgod na jest z wła Êci wym funk cjo -
no wa niem umo wy. W przy pad ku gdy dzia ła nia Ko mi te tu nie da dzà ocze -
ki wa ne go re zul ta tu, stro na wnio sku jà ca ma pra wo wpro wa dziç Êrod ki
ochron ne.63

W oce nie nie któ rych szwaj car skich teo re ty ków pra wa, np. A.Epi ney,
pro fe so ra pra wa eu ro pej skie go i mi´ dzy na ro do we go na uni wer sy te cie we
Fre ibur gu, de cy zja Ko mi sji Eu ro pej skiej nie ma prze ko nu jà cej pod sta -
wy praw nej, gdy˝ ani nie jest opar ta na za sa dach pra wa mi´ dzy na ro do -
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61 A.Epi ney, Steu ern, Eu ro pa und die Schwe iz – Aus gewählte Aspek te der „Eu ro pa -
kom pa ti bi lität“ kan to na ler Steu er re gi me aus der rech tli cher Sicht in: Steu er wet t be werb:
Die Schwe iz in Vi sier der EU, Zürich 2008, s. 75–100.

62 T.Cot tier, R.Ma te ot ti, op.cit.
63 F.Blan kart, Das Fre ihan del sab kom men und die Fi ska lität, „Neue Züri cher Ze i -

tung”, 7.05.2007.



we go, ani nie wy ni ka ja sno z we wnàtrz w spól no to we go po dzia łu kom pe -
ten cji. Wi´ cej, bra ku je jej na wet wła Êci we go ad re sa ta, bo nie mo ̋ e nim
byç – twier dzi A. Epi ney – Szwaj ca ria, któ ra nie jest paƒ stwem człon -
kow skim UE, a KE nie ma kom pe ten cji usta no wio nych w umo wie do
po dej mo wa nia ta kich ak tów praw nych. Wy bór nie wła Êci wej for my praw -
nej de cy zji w sy tu acji wsz cz´ cia po st´ po wa nia pro ce so we go przed ETS
pro wa dził by nie uchron nie do uzna nia jej za nie wa˝ nà wła Ênie z po wo -
du bra ku pod sta wy praw nej.64 A. Epi ney pre zen tu je ge ne ral nà i ob ra zo -
wà oce n´, ˝e w spo rze po dat ko wym ze Szwaj ca rià „Ko mi sja Eu ro pej ska
w Êwie tle praw nych ry go rów po ru sza si´ po bar dzo cien kim lo dzie”, jed -
nak do cho dzi do wnio sku, ˝e pro blem nie w pierw szej ko lej no Êci ma na -
tu r´ praw nà.65

Na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e w szwaj car skiej de ba cie pa da ły tak ̋ e kry tycz -
ne uwa gi na te mat ofi cjal ne go sta no wi ska rzà du Szwaj ca rii, w tym wy -
po wie dzia ne m.in. przez Fran za Blan kar ta, ne go cja to ra Umo wy o wol -
nym han dlu. Zwró cił on uwa g´ na ar gu men ty praw ne przed sta wia ne
przez Êro do wi ska po li tycz ne Szwaj ca rii, np. od wo ły wa nie si´ do fak tu,
˝e w Szwaj ca rii pra wo po dat ko we uchwa la ne jest w opar ciu o in stru -
ment de mo kra cji bez po Êred niej. W oce nie Blan kar ta ar gu men ty te nie
sà prze ko nu jà ce, po nie wa˝ w ta kim sa mym try bie na stà pi ło za twier dze -
nie Umo wy o wol nym han dlu, a de cy du je tu za sa da wy˝ szo Êci pra wa
mi´ dzy na ro do we go nad kra jo wym, m.in. kan to nal nym. Nie upraw nio ny
jest tak ̋ e ar gu ment, ˝e UE na ru sza szwaj car ski fe de ra lizm i in ge ru je
w spra w´ su we ren no Êci kan to nów w dzie dzi nie po dat ków. Po dat ki kan -
to nal ne uchwa la ne sà na pod sta wie pra wa fe de ral ne go, a rzàd Szwaj -
ca rii wy st´ pu je w spra wach pra wa po dat ko we go wo bec in nych pod mio -
tów pra wa mi´ dzy na ro do we go, nie za le˝ nie od te go, czy zo sta ły one
uchwa lo ne na szcze blu fe de ral nym, kan to nal nym, ko mu nal nym, w par -
la men cie, re fe ren dum, czy w sà dzie. Mi´ dzy na ro do wo praw na od po wie -
dzial noÊç rzà du fe de ral ne go od no si si´ do wszyst kich dzia łaƒ na tu ry paƒ -
stwo wej ma jà cych miej sce na ca łym te ry to rium paƒ stwa.66

3.4. Per spek ty wy za koƒ cze nia spo ru

W do tych cza so wym prze bie gu spór po dat ko wy mi´ dzy Szwaj ca rià
i UE miał ró˝ ne fa zy, je Êli cho dzi o ostroÊç, a tak ̋ e wpływ na ca ło kształt
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wza jem nych re la cji. B´ dàc bez wàt pie nia ob cià ̋ e niem sto sun ków, nie
po wo do wał blo ka dy kon tak tów mi´ dzy przed sta wi cie la mi obu stron ani
re ali zo wa nej w sze ro kim wy mia rze współ pra cy, w tym wy mia ny han dlo -
wej. Wpraw dzie nie uda ło si´ do tych czas zna leêç roz wià za nia, ale po
fazie za ostrze nia spo ru i pew ne go ochło dze nia sto sun ków, bez po Êred -
nio po De cy zji Ko mi sji Eu ro pej skiej z 13 lu te go 2007 r., do pro wa dzo no
jed nak do je go zła go dze nia. Zna la zło to wy raz za rów no w ob ni ̋ e niu po -
ziomu emo cji to czà cej si´ de ba ty po li tycz nej, jak i w de cy zji Ber na
o przystà pie niu do dia lo gu wy ja Ênia jà ce go, co nie ozna cza ło zmia ny za -
sad ni cze go sta no wi ska, ˝e kan to nal ne przy wi le je po dat ko we nie na ru -
sza jà art. 23 umo wy i wo bec te go nie ma pod staw do po stu lo wa nych
przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà for mal nych ne go cja cji.

Wszyst ko wska zu je, ˝e nie b´ dzie mo˝ li we uzy ska nie roz wià za nie na
dro dze praw nej, m.in. dla te go, ˝e Umo wa o wol nym han dlu nie za wie -
ra po sta no wieƒ okre Êla jà cych tryb i in sty tu cj´ roz strzy ga nia spo rów. Pró -
ba wy ko rzy sta nia do te go ce lu Wspól ne go Ko mi te tu ds. Funk cjo no wa -
nia Umo wy, pod j´ ta z ini cja ty wy Ko mi sji Eu ro pej skiej, nie da ła
re zul ta tu.67

Pew ne mo˝ li wo Êci praw ne go roz wià za nia spo ru za wie ra me cha nizm
Di spu te Set tle ment WTO w ra mach Po ro zu mie nia w spra wie sub sy diów
i Êrod ków wy rów naw czych z 1994 r. Obie stro ny pod pi sa ły to po ro zu -
mie nie, któ re po moc paƒ stwa, okre Êla nà ja ko sub sy dium, de fi niu je
w spo sób zbie˝ ny z pod pi sa nà wcze Êniej Umo wà o wol nym han dlu.68

W oce nie nie któ rych praw ni ków szwaj car skich sła bà stro nà kon cep cji
wy ko rzy sta nia me cha ni zmu WTO jest to, ˝e nie by ło by w ta kiej sy tu acji
mo˝ li wo Êci wy klu cze nia jed no stron ne go wpro wa dze nia przez UE Êrod -
ków ochron nych, a po nad to prze pro wa dze nie wy ma ga nych pro ce dur wy -
ma ga ło by dłu gie go cza su,69 a wi´c w pew nym sen sie okre su praw nej nie -
pew no Êci ob ni ̋ a jà cej atrak cyj noÊç go spo dar czà Szwaj ca rii. Jed nak wie le
wska zu je, ˝e tyl ko pro ce du ry Di spu te Set tle ment WTO da wa ły by szan -
s´ au to ry ta tyw nych roz strzy gni´ç, a przede wszyst kim prze nie sie nia spo -
ru z po zio mu po li tycz ne go na płasz czy zn´ me ry to rycz nà, co ozna cza ło -
by pod da nie go nie za le˝ nej i rze czo wej ana li zie praw nej.
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67 T.Cot tier, R.Ma te ot ti, op.cit.
68 W pra wie eu ro pej skim u˝y wa si´ ter mi nu „po moc paƒ stwa”, pod czas gdy w Po ro -

zu mie niu WTO za sto so wa no okre Êle nie „sub ven tion”. Kon cep cyj nie ter mi ny te nie sà
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ni my.
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Uni ver sität Bern, 2008.



Znaw cy mi´ dzy na ro do we go pra wa go spo dar cze go pod kre Êla jà, ˝e
w Êwie tle me cha ni zmów praw no pro ce du ral nych WTO w za kre sie roz -
wià zy wa nia spo rów, m.in. obo wiàz ku kon sul ta cji prze wi dzia ne go w ra -
mach Po ro zu mie nia w spra wie sub sy diów i Êrod ków wy rów naw czych, na -
su wa si´ wnio sek, ˝e de cy zja Szwaj ca rii od rzu ca jà ca przy stà pie nie do
ofi cjal nych ne go cja cji w ra mach umo wy wy ma ga po now ne go roz wa ̋ e -
nia.70 Po ja wia si´ oce na, ˝e z po wo du ta kie go sta no wi ska UE ma pod -
sta wy do wpro wa dze nia Êrod ków za rad czych zgod nie z art. 23 ust. 2 i art.
27 Umo wy o wol nym han dlu oraz w ra mach me cha ni zmów Di spu te Set -
tle ment WTO. Pro wa dzi ło by to do zna czà cych strat w eks por cie szwaj -
car skim do UE, nie mó wiàc o po ten cjal nych trud no Êciach w ne go cjo -
wa niu no wych, wa˝ nych dla Szwaj ca rii umów bi la te ral nych. UE
dys po nu je te˝ mo˝ li wo Êcià ła twe go prze zwy ci´ ̋ e nia od mo wy ne go cja cji
przez uru cho mie nie po st´ po wa nia w ra mach pro ce dur WTO, co dla
Szwaj ca rii ozna cza ło by ko niecz noÊç re ali za cji obo wiàz ku kon sul ta cji.

T. Cot tier i R. Ma te ot ti zwra ca jà uwa g´, ˝e rów nie˝ Szwaj ca ria mo˝e
re ali zo waç wła snà li ni´ obro ny, je Êli by ła by go to wa sko rzy staç z pro ce -
dur WTO w ra mach Po ro zu mie nia w spra wie sub sy diów i Êrod ków wy -
rów naw czych. Wy ma ga ło by to wnie sie nia skar gi prze ciw ko UE, w któ -
rej do ma ga no by si´ po twier dze nia bàdê od rzu ce nia przy pad ku
sto so wa nia przez Szwaj ca ri´ sub wen cji, al bo za skar ̋ e nia jed no stron nie
wpro wa dzo nych przez Bruk se l´ ceł wy rów naw czych, gdy by do te go do -
szło. Ge ne ral nie jed nak, ma jàc na uwa dze in te res Szwaj ca rii w za cho -
wa niu uzy ska nej dzi´ ki przy wi le jom po dat ko wym atrak cyj no Êci go spo -
dar czej, opo wia da jà si´ oni za ak tyw nym po szu ki wa niem roz wià zaƒ
idà cych w kie run ku jej utrzy ma nia, jed nak z wy łà cze niem ni skich sta -
wek po dat ko wych dla spół ek za gra nicz nych, na ru sza jà cych za sa dy kon -
ku ren cji. Ja ko jed no z prag ma tycz nych roz wià zaƒ, pod po wia da jà przy -
j´ cie za pod sta w´ uzna nej mi´ dzy na ro do wo za sa dy uni ka nia po dwój ne go
opo dat ko wa nia i zwal nia nia z opo dat ko wa nia do cho dów za gra nicz nych
spół ek ma jà cych sie dzi b´ w Szwaj ca rii po wy ka za niu przez nie, ˝e za -
pła ci ły po da tek za gra ni cà. Szwaj ca ria mu si si´ na uczyç, ˝e przy no szà -
ca jej do bro byt glo ba li za cja go spo dar ki mo ̋ e byç utrzy ma na, pod wa run -
kiem prze strze ga nia za sa dy spra wie dli wych po dat ków tak ̋ e w ukła dzie
mi´ dzy na ro do wym. Ber no win no uznaç w swo jej po li ty ce po dat ko wej to,
co od daw na uzna wa ne jest w po li ty ce han dlo wej, tj. wy rze cze nie si´
dzia łaƒ idà cych w kie run ku beg gar – your ne igh bo ur. W ta ki spo sób stra -
t´ w za kre sie wpły wów z po dat ków b´ dzie mo˝ na z na wiàz kà od zy skaç
w for mie re pu ta cji na are nie mi´ dzy na ro do wej w po sta ci uzna nia Szwaj -
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ca rii za paƒ stwo, któ re dzia ła zgod nie z funk cjo nu jà cy mi w OECD i w Eu -
ro pie prze ko na nia mi o po trze bie wal ki z nie spra wie dli wy mi prak ty ka mi
po dat ko wy mi.71

Re asu mu jàc, na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e spo sób roz wià za nia kon tro wer sji
do ty czà cych kan to nal nych re ̋ i mów po dat ko wych jest cià gle spra wà
otwar tà. Ani Ko mi sja Eu ro pej ska, ani Szwaj ca ria nie sko rzy sta ły ze sto -
jà cych do ich dys po zy cji pro ce dur roz wià zy wa nia spo rów w ra mach WTO.
Nie mo˝ na wy klu czaç w tej sy tu acji, ˝e w nie od le głej przy szło Êci po ja wi
si´ obo pól na po li tycz na wo la umo˝ li wia jà ca po wo ła nie pa ry te to wo ob sa -
dzo ne go gre mium, któ re go za da niem b´ dzie wy pra co wa nie kom pro mi -
so we go roz wià za nia mo˝ li we go do za ak cep to wa nia za rów no przez Szwaj -
ca ri´, jak i przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà. Ra da Mi ni strów UE w ra por cie
na te mat sto sun ków z paƒ stwa mi EFTA z 8 grud nia 2008 r. sfor mu ło -
wa ła expres sis ver bis pod ad re sem Szwaj ca rii we zwa nie do li kwi da cji nie -
któ rych kan to nal nych re gu la cji po dat ko wych i nie dwu znacz nie da ła do
zro zu mie nia, ˝e za war cie no wych umów bi la te ral nych uza le˝ nio ne b´ -
dzie od pa ra lel nych po st´ pów we wszyst kich ob sza rach współ pra cy,
a wi´c tak ̋ e od po st´ pów w spra wie kwe stio no wa nych kan to nal nych re -
˝i mów po dat ko wych.72

Ostat nie kon tak ty mi´ dzy wy so ki mi przed sta wi cie la mi Szwaj ca rii i KE
wska zu jà, ˝e dro ga do za koƒ cze nia spo ru mo ̋ e pro wa dziç przez b´ dà -
cà w przy go to wa niu III re for m´ po dat ków od przed si´ bior stw73 idà cà
w kie run ku zde cy do wa ne go ob ni ̋ e nia staw ki po dat ko wej od zy sków, li -
kwi da cji zró˝ ni co wa nia sta wek po dat ko wych od do cho dów uzy ski wa nych
w Szwaj ca rii i za gra ni cà oraz eli mi na cji firm utrzy mu jà cych w Szwaj -
ca rii je dy nie swo je skrzyn ki pocz to we (spół ki do mi ci le), co w isto cie ozna -
cza ło by uwzgl´d nie nie za strze ̋ eƒ Bruk se li i wyj Êcie na prze ciw ocze ki -
wa niom KE. Rzàd Szwaj ca rii po in for mo wał o wy ̋ ej za ry so wa nych
kie run kach przy go to wy wa nej re for my Ko mi sj´ Eu ro pej skà pod czas wi -
zy ty pre zy den ta Kon fe de ra cji Szwaj car skiej w Bruk se li w grud niu 2008
r., prze ka zu jàc w ten spo sób wy raê ny sy gnał kom pro mi so we go po dej Êcia
do zgło szo nych przez KE w De cy zji z 13.02.2007 r. za strze ̋ eƒ do kan -
to nal nych re ̋ i mów po dat ko wych.
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71 Szwaj car sko -unij ny spór po dat ko wy sta wia na po rzàd ku dnia spra w´ przy go to wa -
nia pra wa o sub wen cjach paƒ stwo wych, któ re go brak do tej po ry w szwaj car skim pra -
wo daw stwie. Zob.: Ch.To bler, op.cit., s. 50.

72 EU Sta aten stel len sich ge gen die Schwe iz, „Ta ges An ze iger”, 9.12.2008; Der Ball
im Steu er di sput liegt nun in Brüssel, „Neue Züri cher Ze itung”, 13.12. 2008.

73 Gle ich be han dlung der In land - und Au slan derträge der Hol dings, „Neue Züri cher
Ze itung”, 11.12.2008.



Prze szko dà na tej dro dze mo ̋ e si´ jed nak ̋ e oka zaç ob li ga to ryj ne re -
fe ren dum, tj. ko niecz noÊç pod da nia re for my pod gło so wa nie, w któ rym
z pew no Êcià trud no b´ dzie uzy skaç, przy naj mniej przy obec nym sta nie
na stro jów, wy ma ga nà wi´k szoÊç. By si´ przed ta kà ewen tu al no Êcià uchro -
niç, wie lu eks per tów opo wia da si´ za mo der ni za cjà sys te mu funk cjo nu -
jà ce go obec nie i za za gwa ran to wa niem je go kom pa ty bil no Êci z roz wià -
za nia mi w UE.74

Abs tract

The Swiss Con fe de ra tion 
and the Eu ro pe an in te gra tion pro cess.

Con tro ver sies be twe en Bern and Brus sels abo ut 
can to nal com pa ny ta xa tion ar ran ge ments

Swit zer land is ne ither mem ber of the Eu ro pe an Union, nor it be -
longs to the Eu ro pe an Eco no mic Area (EEA). Un der the Swiss sys tem
of di rect de mo cra cy, to ap ply for jo ining the EU wo uld ta ke a na tio nal
re fe ren dum with a ma jo ri ty of vo ters and can tons be ing in fa vo ur. To
en su re the co un try suf fers no di scri mi na tion as a non -mem ber, Swiss
le gi sla tion in ma ny fields, in c lu ding tra de, has be en ali gned with that
of the EU. Re la tions be twe en Swit zer land and the EU unfold thro ugh
bi la te ral agre ements. In 1992 Swiss vo ters re jec ted mem ber ship in the
Eu ro pe an Eco no mic Area. Ho we ver, three other mem bers of the Eu ro -
pe an Free Tra de Agre ement – Ice land, Liech ten ste in and Nor way –
opted to jo in the EEA. Prag ma tic re spon se of the Swiss go vern ment sin -
ce 1992 has be en to fol low the path of bi la te ra lism.

Swit zer land has be en un der pres su re over its tax ra tes for hol ding
com pa nies, pre fe ren tial ra tes for we al thy fo re igners and its ban king se -
cre cy ru les. The Eu ro pe an Com mis sion con si ders cer ta in can to nal com -
pa ny ta xa tion ar ran ge ments for mi xed and hol ding com pa nies to be
forms of Sta te aid in com pa ti ble with the 1972 Free Tra de Agre ement.
In its de ci sion of 13 Fe bru ary 2007 the Com mis sion re qu ested a man -
da te from the Co un cil to start ne go tia tions with Swit zer land. The Co -
un cil ad op ted the man da te on 4 May 2007. The Fe de ral Co un cil of Swit -
zer land has con si sten tly re jec ted the EU’s in ter pre ta tion con si de ring it
unfo un ded and thus re fu sing to ne go tia te. Ne ver the less, the Fe de ral Co -
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un cil dec la red its will to car ry on the dia lo gue with the EU on the mat -
ter. A co uple of me etings we re held in Bern (12 No vem ber 2007) and
in Brus sels (23 Ja nu ary 2008), ho we ver wi tho ut a so lu tion be ing fo und
yet. This ar tic le expla ins po si tions of both par ties and sug ge sts po ssi ble
ways to re ach a com pro mi se.

After the US as well as Ger ma ny and Fran ce cri ti ci zed Swit zer land
for its fi scal po li cy, its go vern ment de ci ded, in March 2009, to ease ban -
king se cre cy for fo re ign clients in li ne with gu ide li nes of the Or ga ni za -
tion for Eco no mic Co -ope ra tion and De ve lop ment (OECD).
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