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Wpływ wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do
odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi

spółkami różnych państw członkowskich na regulacje polskie
zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

DR WOJCIECH MARUCHIN

W artykule omówiono system opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spół-
kami różnych państw członkowskich oraz jego wpływ na regulacje polskiej ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.

Wstęp

Jak podnosi się w literaturze1, duże znaczenie z punktu widzenia harmonizacji podatków bezpośrednich ma dy-
rektywa Rady Unii Europejskiej 2003/49/WE z 3.6.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowa-
nego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (da-
lej: dyrektywa 2003/49/WE)2. Pierwsza wersja dyrektywy była opracowana przez Komisję Europejską w 1991 r.,
a w raporcie Komisji Rudinga uznano przyjęcie dyrektywy za jeden z priorytetów funkcjonowania wspólnego
rynku.

Zdaniem Autorki główną przyczyną przyspieszenia prac nad dyrektywą było orzeczenie Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości w sprawie Lankhorst – Hohorst z 12.12.2002 r., w myśl którego niezgodne z zasadą swobody
prowadzenia działalności określonej w art. 43 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej jest tworzenie reguł
ograniczających niedostateczną kapitalizację na podstawie kryterium rezydencji (odmienne traktowanie podatni-
ków będących rezydentami i nierezydentów).

Analiza dyrektywy Rady 2003/49/WE

Czym kierował się prawodawca wspólno-
towy, uchwalając analizowane przepisy?

W preambule do dyrektywy 2003/49/WE stwierdzono, że w ramach jednolitego rynku mającego cechy ryn-
ku krajowego transakcje między spółkami różnych państw członkowskich nie powinny podlegać bardziej rygory-
stycznym warunkom dotyczącym sposobu opodatkowania niż warunki stosowane wobec tych samych transakcji
przeprowadzanych między spółkami tego samego państwa członkowskiego.

Prawodawca wspólnotowy wyraził przy tym pogląd, że powyższa zasada nie była w momencie uchwalania
analizowanej dyrektywy stosowana w odniesieniu do odsetek oraz należności licencyjnych, a ustawodawstwo po-
datkowe poszczególnych państw członkowskich nie gwarantuje zniesienia podwójnego opodatkowania, uciążli-
wych formalności administracyjnych oraz przezwyciężenia problemów w zakresie przepływu środków pieniężny-
ch. Postawił on sobie przy tym za priorytet zapewnienie, aby odsetki oraz należności licencyjne były opodatkowa-
ne w państwie członkowskim tylko raz.

1  Na podstawie A. Sobiech, Opodatkowanie odsetek w świetle dyrektywy o wspólnym systemie opodatkowania odsetek i na-
leżności licencyjnych, MoPod Nr 10/2004.
2  Dz.Urz. UE.L 2003 Nr 157, s. 49, wydanie specjalne Dz.Urz. UE.WS rozdział 9 tom 1, s. 380 © European Communities
(Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu/.

1



MOPOD rok 2013 numer 1 str. 23

Uznał przy tym, że zniesienie opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych w państwie członkowskim,
w którym powstają, pobieranego przez potrącenie u źródła lub poprzez jego naliczenie, jest najbardziej właściwym
środkiem zniesienia wymienionych formalności i problemów oraz zapewnienia równości traktowania w zakresie
opodatkowania między transakcjami krajowymi a transgranicznymi. Według niego zniesienie takich podatków
jest szczególnie niezbędne w zakresie zapłaty należności dokonywanych między spółkami powiązanymi różnych
państw członkowskich, jak również między stałymi zakładami takich spółek. 23

Jego zdaniem cel proponowanych działań, polegający na ustanowieniu wspólnego systemu opodatkowania
stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych spółek powiązanych różnych państw członkowskich, nie
może być w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie. Doprowadziło to do sformułowania
wniosku, iż powinno to zatem nastąpić na poziomie wspólnotowym, gdyż Wspólnota może przyjąć środki zgodnie
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu.

Analiza zakresu przedmiotowego i podmiotowego
Prawodawca wspólnotowy przyznał każdemu wspólnotowemu państwu źródła prawa do uzależnienia korzy-

stania ze zwolnienia na mocy niniejszej dyrektywy od uzyskania decyzji dopiero po przedstawieniu przez podat-
nika zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań ustanowionych w analizowanych przepisach.

Z analizowanych przepisów wynika, że decyzja w sprawie zwolnienia jest wydawana w terminie najwyżej
3 miesięcy po przedłożeniu przez niego stosownego zaświadczenia oraz ewentualnych dodatkowych informacji,
jakich państwo źródła może żądać w uzasadnionych przypadkach. Decyzja ta jest ważna przez okres przynajmniej
jednego roku po jej wydaniu. Zgodnie z wolą prawodawcy wspólnotowego zaświadczenie, które ma być wydane,
w odniesieniu do każdej umowy dotyczącej wskazanych poniżej należności jest ważne przez przynajmniej rok, ale
nie dłużej niż 3 lata od daty jego wydania.

Istotne jest także to, że w przypadku gdy spółka wypłacająca lub zakład stały potrąciły nienależnie podatek
u źródła, a powinno być zastosowane zwolnienie na mocy analizowanych przepisów prawa wspólnotowego, po-
winien być on zwrócony na podstawie wniosku o jego zwrot.

Następnie państwo źródła jest zobligowane do zwrotu nadpłaconego podatku w terminie jednego roku po otrzy-
maniu wniosku oraz ewentualnych dodatkowych informacji, których może ono żądać w uzasadnionych przypad-
kach. W przeciwnym wypadku od kwoty tego podatku zostaną naliczone odsetki.

Warto zwrócić uwagę w przepisach analizowanej dyrektywy na definicję pojęcia „odsetki”, która oznacza przy-
chód z wszelkiego rodzaju roszczeń, zabezpieczonych lub niezabezpieczonych hipoteką oraz uprawniających lub
nie do udziału w zyskach dłużnika, w szczególności przychód z papierów wartościowych oraz przychód z obliga-
cji, łącznie z premiami oraz nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami, przy czym
kary opóźnienia w płatnościach nie mogą być uznawane za odsetki.

Na potrzeby stosowania analizowanego zwolnienia istotne jest także określenie „należności licencyjne”, które
oznacza wszelkiego rodzaju płatności uzyskane jako wynagrodzenie za wykorzystywanie lub prawo do wykorzy-
stywania wszelkich praw autorskich w zakresie prac literackich, artystycznych lub naukowych, łącznie z filmami
dla kin oraz oprogramowaniem, każdym patentem, znakiem towarowym, projektem lub modelem, planem, tajem-
nicą technologii lub procesem produkcyjnym, bądź informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysło-
wej, handlowej lub naukowej, przy czym płatności za używanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysło-
wego, handlowego lub naukowego są uznawane za należności licencyjne.

Jak podnosi się w literaturze3, wskazane powyżej definicje są pozornie bardzo szerokie, jednakże ich zakres
ogranicza nadane państwom członkowskim prawo do zawężania tych definicji, tak aby zapobiegać nadużywaniu
postanowień analizowanej dyrektywy, w przypadkach gdy dochód z odsetek jest w rzeczywistości ukrytym do-
chodem z dystrybucji zysków.

Warto zwrócić także uwagę na pojęcie „spółka państwa członkowskiego”, które oznacza każdą spółkę:
a) przyjmującą jedną z form wymienionych w załączniku do niniejszej dyrektywy – w przypadku Polski są

to spółki kapitałowe; oraz
b) która zgodnie z prawem podatkowym państwa członkowskiego jest uznawana za mającą siedzibę w tym

państwie członkowskim oraz nie jest, w rozumieniu umowy w sprawie unikania podwójnego opodatko-
wania dochodów zawartej z państwem trzecim, uznawana za mającą siedzibę do celów podatkowych poza
Wspólnotą; oraz

3  Pod red. H. Litwińczuk, Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe. Implementacja dyrektyw. Orzecznic-
two ETS, Warszawa 2009, s. 142.
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c) podlegającą jednemu ze wskazanych w Dyrektywie 2003/49/WE podatków bez zwolnienia lub podatkowi,
który jest identyczny bądź w istotnym stopniu podobny oraz który jest nałożony po dniu wejścia w życie
niniejszej dyrektywy w uzupełnieniu do istniejących podatków lub zamiast nich.

Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym w doktrynie4, że w przypadku gdy dana spółka jest rezydentem
dwóch państw członkowskich, taka spółka kwalifikuje się jako spółka państwa członkowskiego w obydwu pań-
stwach i korzysta w nich z postanowień analizowanej dyrektywy.

Prawodawca wspólnotowy nakazał, aby dana spółka mogła być określana mianem „spółki powiązanej” z drugą
spółką, jeżeli przynajmniej:

a) spółka ta ma bezpośredni minimalny udział w wysokości 25% w kapitale drugiej spółki lub
b) druga spółka ma bezpośredni minimalny udział w wysokości 25% w kapitale pierwszej spółki, lub
c) trzecia spółka ma bezpośredni minimalny udział w wysokości 25% zarówno w kapitale pierwszej, jak

i drugiej spółki.
Z analizowanych przepisów wynika, że udziały w kapitale muszą odnosić się tylko do spółek mających sie-

dzibę na terytorium Wspólnoty, przy czym państwom członkowskim przyznano prawo do zastąpienia kryterium
minimalnego udziału w kapitale minimalnym pakietem akcji z prawem głosu. 24

Ostatnim analizowanym pojęciem jest „zakład stały” oznaczający stałe miejsce prowadzenia działalności znaj-
dujące się w państwie członkowskim, przez które działalność spółki innego państwa członkowskiego jest prowa-
dzona w całości lub częściowo.

Kończąc powyższe rozważania, należy zwrócić uwagę na to, że państwo źródła nie jest zobowiązane do za-
pewnienia korzyści wynikających z niniejszej dyrektywy w następujących przypadkach:

a) płatności, które są uznawane za podział zysków lub jako zwrot kapitału zgodnie z prawem państwa źródła;
b) płatności wynikających z wierzytelności, z którymi jest związane prawo do udziału w zyskach dłużnika;
c) płatności wynikających z wierzytelności, które uprawniają wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek

na prawo do udziału w zyskach dłużnika;
d) płatności wynikających z wierzytelności, wobec których nie przewiduje się spłaty kwoty głównej lub też

ich zwrot ma nastąpić później niż 50 lat po dacie emisji.

Analiza polskich regulacji ustawowych

Analiza zakresu przedmiotowego i podmiotowego
Pierwszym przepisem, który ustawodawca polski wprowadził do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym

od osób prawnych (dalej: PDOPrU)5, chcąc dokonać implementacji wskazanych powyżej zasad prawa wspólnoto-
wego do jej przepisów, jest art. 21 ust. 3 tej ustawy. I tak, zgodnie z jego treścią zwolniono od podatku dochodo-
wego przychody z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków
towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajem-
nicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowe-
go, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym
doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

Ustawodawca polski uzależnił korzystanie z tego zwolnienia od spełnienia łącznie następujących warunków:
1) wypłacającym wskazane powyżej należności powinna być:

a) spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej albo

b) położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład na-
leżności, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podle-
gających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskującym wskazane powyżej przychody jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na
miejsce ich osiągania.

4  Ibidem, s. 131.
5  Dz.U. Nr 21, poz. 86 ze zm.
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Istotne jest także to, że spółka wypłacająca wskazane powyżej należności powinna posiadać bezpośrednio nie
mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki uzyskującej wskazane powyżej przychody lub na odwrót.

Ponadto – zgodnie z warunkiem określonym w pkt 4 analizowanego artykułu – odbiorcą wskazanych powyżej
należności jest spółka uzyskująca wynikające z nich przychody albo zagraniczny zakład tej spółki, jeżeli dochód
osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Należy pamiętać jednak, że warunek posiadania udziałów (akcji) można uznać także za spełniony, jeżeli za-
równo w kapitale spółki wypłacającej wskazane powyżej należności, jak i w kapitale spółki uzyskującej wskazane
powyżej przychody, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji), pod
warunkiem jednakże posiadania tych udziałów (akcji), które wynika z tytułu własności.

Istotne jest także to, iż analizowane zwolnienie stosuje się w sytuacji, gdy spółka uzyskująca wskazane powyżej
przychody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez
względu na źródło ich osiągania, przy czym w odniesieniu do wskazanych powyżej spółek posiadanie udziałów
(akcji) w wysokości 25% musi trwać nieprzerwanie przez okres 2 lat.

Warto wiedzieć również o tym, że analizowane zwolnienie znajdzie także zastosowanie, w przypadku gdy okres
2 lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), we wskazanej powyżej wysokości, upływa po dniu uzyskania
przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2 analizowanego artykułu, wymienionych powyżej przychodów.

Równocześnie ustawodawca polski nakazał, aby w przypadku niedotrzymania warunku posiadania 25% udzia-
łów (akcji), nieprzerwanie przez okres 2 lat, spółka uzyskująca wskazane powyżej przychody była obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od tych właśnie przychodów przy zastosowaniu stawki podatkowej
w wysokości 20%, z uwzględnieniem umów w sprawie 25 unikania podwójnego opodatkowania, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska.

Należy pamiętać jednak, że odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu określonego w przepisie
art. 26 ust. 3 PDOPrU. I tak – zgodnie z tym przepisem – płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 7. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, więc odsetki będą naliczane, począwszy od 8.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który nie wpłacono podatku.

Z analizowanych przepisów wynika, że zwolnienie to nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie
z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:

1) przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej wskazane powyżej należności,
2) przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika;
3) przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo

do udziału w zyskach dłużnika;
4) przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności

lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności.
Jeżeli w sytuacji istnienia szczególnych powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 PDOPrU, między podmiotem

wypłacającym i uzyskującym wskazane powyżej należności:
a) doszłoby do przerzucania dochodów pomiędzy powiązanymi ze sobą podatnikami, w celu zmniejszenia

zobowiązań podatkowych dotyczących tych podmiotów i w tym celu
b) zostałyby ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą nie-

zależne podmioty,
c) w wyniku czego kwota wypłaconych należności byłaby wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby

powiązania te nie istniały,
– ustawodawca nakazał, by wówczas analizowane zwolnienie stosować tylko do kwoty należności określonej

bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań.
W analizowanym przypadku należy określać dochody w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

a) porównywalnej ceny niekontrolowanej,
b) ceny odprzedaży,
c) rozsądnej marży („koszt plus”)

– przy czym w sytuacji gdy nie jest możliwe zastosowanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej metod, należy
stosować metodę zysku transakcyjnego.

W uzupełnieniu należy dodać, że omówione powyżej zasady znajdują zastosowanie do podmiotów wymienio-
nych w załączniku Nr 5 do PDOPrU.

Istotne jest także to, że – na podstawie przepisu art. 22b PDOPrU – analizowane zwolnienie można stosować
pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
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lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez
organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa,
w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Analiza polskich przepisów proceduralnych
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1c PDOPrU osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości

prawnej, które dokonują wypłat należności ze wskazanych powyżej tytułów, w związku ze zwolnieniem od podat-
ku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 PDOPrU stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie
pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą wskazane powyżej przychody, mającą siedzibę w in-
nym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

1) jej miejsca siedziby do celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
2) istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podat-

kowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy pań-
stwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Zgodnie z przepisem ust. 1d analizowanego artykułu osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające oso-
bowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności ze wskazany-
ch powyżej tytułów na rzecz podatników mających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, prowadzący-
ch działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, nie pobierają zry-
czałtowanego podatku od dokonywanych wypłat. W celu legalnego uchylenia się od poboru tego podatku muszą
oni uzyskać od tego podatnika certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce jego siedziby, a także jego pisemne
oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu.

W uzupełnieniu należy dodać, że oświadczenie to powinno zawierać dane identyfikujące podatnika prowadzą-
cego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności:

pełną nazwę,
adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika,
adres zagranicznego zakładu podatnika.

Istotne jest również, że w przypadku wskazanych powyżej należności, wypłacanych na rzecz spółki lub jej
zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują
wypłat tych należności, są uprawnione do stosowania zwolnienia, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświad-
czenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały przedstawione w poprzednim podrozdziale
warunki, o których 26 mowa odpowiednio w analizowanych przepisach art. 21 ust. 3a i 3c PDOPrU.

Należy pamiętać także o tym, że na podstawie przepisu ust. 1g art. 26 PDOPrU, osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne dokonują wypłat należ-
ności ze wskazanych powyżej tytułów na rzecz określonych dwóch grup podmiotów.

Do pierwszej z nich należą podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 10a PDOPrU, a więc instytucje wspólnego
inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące
warunki:

a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych
w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe;

c) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finanso-
wym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia
właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku
gdy:

prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty
publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te do-
konają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro,
ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem fi-
nansowym państwa, w którym mają siedzibę,
posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
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zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właści-
wych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Do drugiej grupy należą podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 11a PDOPrU, a więc podatnicy posiadający
siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzący program emerytalny, w zakresie dochodów
związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
c) ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
d) posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników,
e) przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z prze-

znaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytal-
nego.

Zgodnie z wolą ustawodawcy polskiego stosują one zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod
warunkiem:

udokumentowania przez którykolwiek ze wskazanych powyżej podmiotów jego miejsca siedziby do celów
podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz
złożenia przez którykolwiek ze wskazanych powyżej podmiotów pisemnego oświadczenia, że jest rze-
czywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności oraz spełnia warunki, o których mowa
w tych przepisach.

W uzupełnieniu należy dodać, że ocena wskazanych powyżej warunków dokonywana jest niezależnie od wa-
runku istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzeczpospolitą Polską a państwem
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym którykolwiek z tych podmiotów ma swoją sie-
dzibę.

Wnioski

Mimo że pod wpływem zasad wynikających z przedstawionych w niniejszym artykule przepisów prawa wspól-
notowego do art. 21 wprowadzono omówione powyżej przepisy ust. 3–8 już kilka lat temu, nowelą do PDOPrU
– tj. ustawą z 20.4.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw6 z mocą od 1.7.2005 r., to dotychczas analizowane
zwolnienie nadal nie obowiązuje.

Wynika to z przyznania Polsce okresu przejściowego na wdrożenie przepisów dyrektywy 2003/49/WE, co wy-
nika z przepisów dyrektywy 2004/76/WE, w której przewidziano 8-letni okres przejściowy na pobieranie podatku
u źródła od odsetek i należności licencyjnych.

A zatem w obecnym stanie prawnym, który będzie obowiązywał do 30.6.2013 r., Polska stosuje opodatkowanie
na poziomie 5% w odniesieniu do wskazanych powyżej przychodów, a analizowane zwolnienie będzie stosowane
do przychodów uzyskanych dopiero od 1.7.2013 r. 27

Mimo istnienia w przepisach prawa wspólnotowego definicji pojęcia „odsetki” polski ustawodawca nie zde-
cydował się na jej wprowadzenie do przepisów PDOPrU, co byłoby pomocne przy dokonywaniu wykładni prze-
pisów polskich7.

Dziwi także brak odrębnych regulacji prawnych w PDOPrU dotyczących zwrotu podatku, które znalazłyby
zastosowanie, w przypadku gdy spółka wypłacająca lub zakład stały potrąciły nienależnie podatek u źródła, a po-
winno być zastosowane zwolnienie na mocy analizowanych przepisów prawa wspólnotowego8.

Przeprowadzona analiza prawnoporównawcza polskich przepisów ustawowych oraz przedstawionych powyżej
przepisów prawa wspólnotowego prowadzi do sformułowania wniosku, że polski ustawodawca nie wprowadził do
PDOPrU koncepcji „spółki państwa członkowskiego”, posługując się pojęciem „uzyskującego przychody”, przy
czym jak podnosi się w literaturze9 w treści przepisów PDOPrU, pominięto dwa niezmiernie istotne aspekty –
spółka uzyskująca przychody:

6  Dz.U. Nr 93, poz. 894 ze zm.
7  Podobnie na ten temat H. Litwińczuk (red.), Podatki bezpośrednie…, op.cit., s. 169.
8  Ibidem, s. 170.
9  Pod red. H. Litwińczuk, Podatki bezpośrednie…, op.cit. s. 152–153.
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1) nie może być – w rozumieniu umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów zawartej
z państwem trzecim – uznawana za mającą siedzibę do celów podatkowych poza Wspólnotą;

2) musi podlegać jednemu ze wskazanych w Dyrektywie 2003/49/WE podatków bez zwolnienia.
Warto zwrócić także uwagę na wprowadzoną do PDOPrU w art. 4a pkt 11) definicję „zagranicznego zakładu” ,

która oznacza:
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wyko-

nuje całkowicie albo częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział,
przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat bądź miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot
mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa
działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu
umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi
inaczej.

Należy podzielić prezentowany w doktrynie pogląd10, zgodnie z którym polski ustawodawca nie stworzył od-
rębnej definicji tego pojęcia, odwzorowanej na postanowieniach Dyrektywy 2003/49/WE.

W literaturze11 wysuwa się także wątpliwości dotyczące art. 22b PDOPrU, wskazując na to, że zgodnie z kon-
wencją modelową OECD, na bazie której uzgodniono treść większości obowiązujących umów międzynarodowy-
ch w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, państwa podpisujące taką umowę
zobowiązują się, że będą wymieniały informacje, które są niezbędne do stosowania tejże umowy, a ustawodawca
polski nakazuje, aby informacje uzyskane na podstawie przepisu umowy międzynarodowej służyły do potwierdze-
nia prawa do zastosowania przepisu prawa wewnętrznego wynikającego z implementacji prawa wspólnotowego.

W dziele tym12 zwraca się uwagę i na to, że określenie „informacje podatkowe od organu podatkowego innego
niż Rzeczpospolita Polska” nie zostało zdefiniowane. Co więcej, przepisy o wymianie informacji zawarte w umo-
wach międzynarodowych podpisanych przez Polskę w ogóle nie posługują się takim pojęciem. Należy zatem po-
dzielić wyrażony przez J. Marciniuka pogląd co do tego, czy jakakolwiek ratyfikowana umowa międzynarodowa
zawiera podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji przewidzianej w analizowanych
przepisach. 28

10  Ibidem, s. 157.
11  Pod red. J. Marciniuka, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 2011, Legalis – dzie-
ło w wersji elektronicznej.
12  Ibidem.
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