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Plan prezentacji

• Cash pooling.

• Opodatkowanie należności wypłacanych do spółki osobowej.

• Korzystanie z urządzeń przemysłowych.

• Zakup biletów lotniczych.
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Cash pooling



Strona 4

Klauzula beneficial owner a WHT (1)

• Art. 11 Modelowej Konwencji OECD

Ust. 1

„Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane
osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim
Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim
Państwie.”

Ust. 2

„Jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym
Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie
z ustawodawstwem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do
odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym
się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć
10% kwoty brutto tych odsetek.”
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Klauzula beneficial owner a WHT (2)

• Art. 11 UPO Polska - Szwecja

Ust. 1

PL

„Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane
osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim
Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w tym
drugim Państwie.”

ANG

„Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by
a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that
other State.”
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Klauzula beneficial owner a WHT (3)

• Art. 11 UPO Polska - Francja

Ust. 1

„Odsetki, które pochodzą z jednego Umawiającego się Państwa
i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę
w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko
w tym drugim Państwie.”
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Klauzula beneficial owner a WHT (4)

Wyrok NSA z 02.02.2012 r., sygn. akt II FSK 1398/10

„Konwencja co prawda nie przewiduje definicji uprawnionego odbiorcy,
lecz w angielskiej wersji tekstu określa odsetki jako "beneficial owned"
co wskazuje na intencję w objęciu zwolnienia tylko odsetek
wypłacanemu podmiotowi, który ma status "benecial owner".
Reasumując, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
bezpodstawnie więc uznał jako nieuprawnione twierdzenie organu,
zgodnie z którym odsetki zapłacone osobie mającej w Szwecji z tytułu
uczestnictwa w umowie cash poolingu nie podlegają w Polsce
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym tylko jeżeli
osoba ta jest ich uprawnionym odbiorcą zgodnie z tzw. klauzulą
"beneficial owner".”
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Klauzula beneficial owner a WHT (5)

Interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z 22.04.2015 r.
(nr IBPBI/2/4510-123/15/MO)

„Z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD wynika tymczasem, że
postanowienia umów (konwencji) o unikaniu podwójnego
opodatkowania w zakresie dotyczącym odsetek mają zastosowanie
jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący odsetki posiada status
rzeczywistego odbiorcy („beneficial owner”), czyli jest podmiotem,
którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma
wyłącznie formalnego charakteru.”
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Klauzula beneficial owner a WHT (6)

Wyrok NSA z 10.11.2015 r., sygn. akt III FSK 2225/13

• UPO Polska – Francja nie zawiera klauzuli „beneficial owner”.

• W konsekwencji, wszelkie odsetki wypłacane do podmiotu
francuskiego nie będą opodatkowane w Polsce (niezależnie od tego,
czy podmiot otrzymujący odsetki jest ich rzeczywistym
beneficjentem czy pośrednikiem).
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Cash pooling a cienka kapitalizacja

Wyrok NSA z 30.09.2015 r., sygn. akt II FSK 3137/14

„Nie można przyjąć za skarżącą, że rzeczywiste transfery środków
pieniężnych, dokonywane w ramach cash-poolingu, nie spełniają
warunków niezbędnych do uznania ich za pożyczkę zgodnie
z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wbrew
twierdzeniu skarżącej, mamy tu do czynienia ze zobowiązaniem do
przeniesienia środków, jak i ze zwrotem środków. Jest to umowa,
w wyniku której podmioty w niej uczestniczące udostępniają sobie
określone kwoty pieniężne w zamian za odpowiednie wynagrodzenie -
odsetki. Tym samym opisana we wniosku umowa cash-poolingu
spełnia warunki konieczne (essentialia negotii) umowy
pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 7b) u.p.d.o.p.”
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Opodatkowanie należności wypłacanych 
do spółki osobowej
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Podmioty podatkowo transparentne a WHT (1)
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Podmioty podatkowo transparentne a WHT (2)

Interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z 17.04.2015 r.
(nr IBPBI/2/4510-9/15/AK)

„Z regulacji zawartych w ww. umowie polsko - niemieckiej w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
i od majątku wynika, iż spółka osobowa, która nie posiada siedziby
w Umawiającym się Państwie, jest traktowana jako posiadająca siedzibę
w tym Umawiającym się Państwie, ale tylko w takim zakresie, w jakim
dochód pochodzący z drugiego Umawiającego się Państwa lub położony
w tym drugim Państwie majątek może być opodatkowany w tym
pierwszym wymienionym Państwie. Jednakże niemiecka spółka
osobowa, co potwierdził również Wnioskodawca, nie podlega
opodatkowaniu w Niemczech. Jeżeli zatem spółka osobowa nie jest
podmiotem podatku dochodowego w Niemczech, to osobą korzystającą
z przywilejów wynikających z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania jest wspólnik spółki osobowej.”



Strona 14

Korzystanie z urządzeń przemysłowych
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Definicja urządzenia przemysłowego (1)

Interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 17.09.2014 r.
(nr IPPB5/423-635/14-2/AJ)

„Zarówno analiza konstatacji Komitetu Podatkowego OECD odnoszących
się do art. 12 Konwencji Modelowej OECD, jak i ww. orzecznictwa
sądowego nie pozostawia zatem wątpliwości, że pojęcie „urządzenia
przemysłowego, handlowego lub naukowego” należy rozumieć szeroko
i że pojęcie to obejmuje nie tylko urządzenia przemysłowe (w tym
energetyczne), ale także m.in. urządzenia transportowe, budowlane,
biurowe, komputerowe, telekomunikacyjne, czy jak w niniejszej sprawie
– sprzęt medyczny.”
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Definicja urządzenia przemysłowego (2)

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 10.12.2014 r., sygn. akt I SA/Bd
1112/14

„Reasumując należy stwierdzić, że pojęcie "urządzenie przemysłowe"
należy rozumieć jako "składnik majątku pełniącego pomocniczą funkcję
w ramach procesu przemysłowego rozumianego jako ciąg działań
mechanicznych lub chemicznych służących do masowej produkcji
towarów". Takim zaś urządzeniem nie jest sprzęt komputerowy
wykorzystywany przez skarżącą.”
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Definicja urządzenia przemysłowego (3)

Wyrok WSA w Gliwicach z 27.04.2015 r., sygn. akt I SA/Gl
26/15

„Należy więc zgodzić się z organem interpretacyjnym, że pojęcie
urządzenia przemysłowego musi być rozumiane maksymalnie
szeroko. Ma ono bowiem charakter sformułowania ogólnego,
mieszczącego w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące pewien
zespół elementów technicznych. Sąd w pełni podziela poglądy
orzecznictwa NSA, które przyznało status urządzenia przemysłowego
np. samochodom, naczepom, samolotom, koparkom, kontenerom,
zbiornikom - wyroki NSA z 6 grudnia 1996 r., sygn. akt III SA 1091/94,
z 12 stycznia 1996 r., sygn. akt SA/Ka 2296/94, z 16 maja 1995 r., sygn.
akt SA/Sz 183/95.”



Strona 18

Miejsce świadczenia usługi (1)

Wyrok WSA we Wrocławiu z 21.01.2014 r., sygn. akt I SA/Wr
1825/13

„Stwierdzić zatem należy, że w świetle art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. obowiązek
podatkowy nierezydentów powiązany został ściśle z uzyskiwaniem
dochodów (przychodów) na terytorium Polski. Pod pojęciem
"terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów" należy rozumieć
zatem miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są
nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną
sprawczą (…). Czynnością taką nie jest ani wypłata wynagrodzenia, ani
wykorzystanie efektów zrealizowanej umowy, nieistotna jest nadto
z tego punktu widzenia siedziba polskiego płatnika.

Przedstawione przez Spółkę zdarzenie przyszłe będzie miało miejsce
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym jej
kontrahenci nie osiągną przychodu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”



Strona 19

Miejsce świadczenia usługi (2)

Wyrok NSA z 04.03.2015 r., sygn. akt II FSK 333/13

„Słusznie przyjął Sąd pierwszej instancji, że na gruncie polskiego prawa
podatkowego nie można wiązać ograniczonego obowiązku
podatkowego nierezydenta z uzyskaniem dochodu od kontrahenta,
który jest spółką polską, na postawie umowy najmu samochodu
osobowego Niemczech, a jej realizacja nie jest związana z terytorium
Polski. Pod pojęciem terytorium, z którym wiąże się osiąganie
dochodów, należy bowiem rozumieć miejsce, gdzie faktycznie
podejmowane są czynności zmierzające do osiągnięcia dochodu, tj.
obszar, na którym urządzenie jest wykorzystywane. Oznacza, to, że
wykorzystywanie samochodu osobowego poza terytorium Polski
przesądzałoby o braku obowiązku podatku u źródła od tego typu
płatności.”
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Zakup biletów lotniczych
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Transport międzynarodowy (1)

Interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z 31.12.2014 r.
(nr IBPBI/2/423-1233/14/BG)

„Obowiązek obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go
we właściwym terminie organowi podatkowemu ciąży na płatniku bez
względu na to jaką formę przybrało przekazanie przewoźnikowi
należnych mu kwot. Zatem sam fakt dokonania wypłaty należności za
pomocą służbowej karty przez pracownika w formie
elektronicznej nie ma wpływu na nałożone na płatnika przepisami
prawa podatkowego obowiązki. W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej do
obowiązków płatnika należy obliczenie, pobranie od podatnika podatku
i wpłacenie go we właściwym terminie organowi podatkowemu.”
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Transport międzynarodowy (2)

Interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z 02.09.2015 r.
(nr IBPB-1-3/4510-94/15/JKT)

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupuje bilety
lotnicze od linii lotniczych, które maja swoją główną siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem polskich
pośredników/ biur podróży. (…) Odnosząc wskazane powyżej przepisy
do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że
Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania podatku od
wynagrodzenia zagranicznego przewoźnika, a nie jak wskazuje od usług
pośrednictwa.”
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