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Micha³ Zdyb

Dzia³alnoœæ agenta a powstanie

zak³adu w rozumieniu art. 5

Modelowej Konwencji

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu oraz maj¹tku (dalej: MK

OECD), przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce siedzibê na terytorium jednego pañstwa mo¿e podlegaæ opodat-

kowaniu w innym pañstwie tylko wówczas, gdy prowadzi dzia³alnoœæ w tym innym pañstwie poprzez

po³o¿ony tam zak³ad.Definicjêzak³aduzawiera art. 5 MK OECD wskazuj¹c, i¿ jedn¹z sytuacji, kiedy po-

wstaje zak³ad, jest prowadzenie dzia³alnoœci przez przedsiêbiorstwo jednego pañstwa na terytorium

innego pañstwa za poœrednictwem zale¿nego przedstawiciela – agenta. Autor identyfikuje problemy,

które mog¹ powstaæ w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ wykonywan¹ przez takiego agenta.

Przepisy dotycz¹ce dzia³alnoœci agenta istniej¹ od

momentu, gdy pierwsza miêdzynarodowa umowa do-

tycz¹ca podatków zosta³a podpisana w 1899 r. pomiê-

dzy Prusami a Austro-Wêgrami
1)

. Wprowadzenie regu-

lacji dotycz¹cej dzia³alnoœci agenta by³o spowodowane

przede wszystkim faktem, ¿e uprawnienie do zawiera-

nia kontraktów jest wystarczaj¹ce do tego, aby wi¹zaæ

równie¿ mocodawcê
2)

. Dodatkowo, brak regulacji od-

nosz¹cych siê do dzia³alnoœci agenta móg³by doprowa-

dziæ do sytuacji, w której ³atwo by³oby unikn¹æ opodat-

kowania, gdyby przedsiêbiorca jednego pañstwa móg³

prowadziæ dzia³alnoœæ w drugim pañstwie za poœrednic-

twem agenta zamiast sta³ej placówki. Najwczeœniejsze

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania uzna-

wa³y wszelkie agencje oraz sta³e przedstawicielstwa za

zak³ady. W latach dwudziestych dokonano modyfikacji

przepisów dotycz¹cych agencji – wykluczaj¹c powstanie

zak³adu w przypadku dzia³ania niezale¿nego agenta
3)

.

Regu³a generalna dotycz¹ca powstania zak³adu

a ukonstytuowanie siê zak³adu w rezultacie

dzia³alnoœci agenta – Agency PE

Dokonuj¹c analizy treœci art.5 MK OECD mo¿na

dojœæ do wniosku, i¿ mo¿liwe jest wyró¿nienie czterech

rodzajów zak³adów:

a) zak³ad „fizyczny”, powstaj¹cy na zasadach ogól-

nych,

b) zak³ad budowlany,

c) zak³ad powstaj¹cy na skutek dzia³alnoœci zale¿nego

agenta (Agency PE),

d) zak³ad powstaj¹cy poprzez dzia³anie spó³ki po-

wi¹zanej (subsidiary PE),

e) zak³ad zagranicznego towarzystwa ubezpieczenio-

wego.

Usytuowanie przepisów dotycz¹cy dzia³alnoœci

agenta w treœci art.5 Modelowej Konwencji pozwala

stwierdziæ, i¿ przepisy te nale¿y rozumieæ jako rozsze-

rzenie generalnych zasad dotycz¹cych powstawania

zak³adu, o których mowa w ust. 1–4 artyku³u 5. W zwi¹z-

ku z powy¿szym, je¿eli przedsiêbiorstwo jednego pañ-

stwa prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terytorium

drugiego pañstwa w pierwszej kolejnoœci nale¿y zbadaæ,

czy taka dzia³alnoœci nie konstytuuje zak³adu na zasa-

dach ogólnych. Je¿eli tak przeprowadzona analiza nie

doprowadzi do uznania czy w danym przypadku po-

wstaje sta³a placówka a w rezultacie zak³ad, nale¿y

w drugiej kolejnoœci odwo³aæ siê do przepisów doty-

cz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej za po-

œrednictwem agenta. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e

koncepcja „zale¿nego agenta” stanowi alternatywne,

w stosunku do zasad ogólnych, kryterium pozywaj¹ce

ustaliæ, i¿ zagraniczne przedsiêbiorstwo posiada zak³ad

w drugim pañstwie
4)

.

Jak przewiduj¹ przepisy MK OECD, zak³ad po-

wstanie jedynie, gdy dzia³alnoœæ w imieniu przedsiê-

biorcy z jednego pañstwa prowadzona jest w drugim

pañstwie przez agenta zale¿nego. W MK OECD, wska-

zano cechy, jakimi winien charakteryzowaæ siê agent

zale¿ny
5)

:

a) osoba ta prowadzi dzia³ania/wykonuje czynnoœci;

b) w imieniu przedsiêbiorstwa;

c) posiada prawo do zawierania umów w imieniu

przedsiêbiorstwa;

d) wykonuje to prawo w sposób czêstotliwy;

e) czynnoœci wykonywane przez tê osobê nie maj¹ cha-

rakteru czynnoœci, o których mowa w art. 5 ust. 4 MK

OECD,

f) osoba ta nie jest brokerem, komisantem general-

nym albo jakimkolwiek innym niezale¿nym przed-

stawicielem oraz



g) zak³adaj¹c, ¿e osoba ta nie jest przedstawicielem,

o którym mowa w pkt f), nie dzia³a ona w ramach

swojej zwyk³ej dzia³alnoœci.

Je¿eli zak³ad zostaje rozpoznany na podstawie za-

sad ogólnych, nie ma znaczenia czy osoby prowadz¹ce

zak³ad s¹ niezale¿ne, czy nie, i czy posiadaj¹ pe³nomoc-

nictwo do zawierania kontraktów. W takich przypad-

kach, ich udzia³ we wszelkich czynnoœciach bêdzie przy-

pisany do zak³adu
6)

.

Osobowa reprezentacja a powstanie

Agency PE

Modelowa Konwencja OECD wymaga, aby agent

dzia³aj¹cy w imieniu przedsiêbiorcy by³ osob¹. Osoba-

mi – w rozumieniu MK OECD – s¹ osoby fizyczne,

spó³ki oraz ka¿de inne zrzeszenie osób. Je¿eli umowy

o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wymieniaj¹

zrzeszenia osób, wspólnicy dzia³aj¹cy w jego imieniu

mog¹ byæ rozpoznawani jako agenci w rozumieniu pa-

ragrafu 5 (art. 5 – przyp. autora)
7)

. Jak wynika z treœci

Komentarza do MK OECD (dalej: Komentarz), ze zna-

czenia nadanego okreœleniu „spó³ka” w definicji zamie-

szczonej w MK OECD wynika, i¿ termin ten obejmuje

ka¿d¹ jednostkê, równie¿ niebêd¹ca zrzeszeniem osób,

któr¹ dla celów podatkowych traktuje siê jako osobê

prawn¹. Zgodnie z Komentarzem, agentem mog¹ byæ

osoby fizyczne oraz spó³ki. Ponadto, osoby te nie musz¹

mieæ miejsca zamieszkania, siedziby ani utrzymywaæ

sta³ej placówki w pañstwie, w którym prowadz¹ dzia³al-

noœæ na rzecz przedsiêbiorstwa. W zwi¹zku z powy¿-

szym, aby powsta³ zak³ad poprzez dzia³alnoœæ zale¿ne-

go agenta, nie musi taki agent byæ fizycznie obecny

w pañstwie, w którym dzia³a na rzecz przedsiêbiorstwa

(mocodawcy).

Za agenta przedsiêbiorcy mo¿e równie¿ zostaæ

uznany jego pracownik. Praca wykonywana przez kilku

pracowników w tym samym pañstwie mo¿e doprowa-

dziæ do powstania zak³adu na podstawie przepisów

o dzia³alnoœci agenta (tak orzek³ Niemiecki S¹d Naj-

wy¿szy w wyroku opublikowanym w 1927 r. w sprawie

nr 1125). Spó³ka osobowa równie¿ mo¿e byæ uznana za

agenta nawet wówczas, je¿eli praca jest wykonywana

przez ró¿ne osoby w ramach tej spó³ki (przez wspólni-

ków b¹dŸ pracowników). Powy¿sza uwaga znajdzie

równie¿ zastosowanie w przypadku, gdy istnieje jaki-

kolwiek inna lokalna jednostka zarz¹dzaj¹ca, która nie

koniecznie musi posiadaæ osobowoœæ prawn¹.

Powstanie zak³adu wskutek dzia³alnoœci agenta

mo¿e równie¿ dotyczyæ w pewnych sytuacjach osób fi-

zycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które

nie zatrudniaj¹ agenta. Przyk³adowo, w Stanach Zjed-

noczonych, dzia³alnoœæ takiej osoby, polegaj¹ca na

sprzeda¿y sprzêtu przeznaczonego do wyrêbu lasu, zo-

sta³a uznana za zak³ad, pomimo ¿e nie istnia³o w Sta-

nach Zjednoczonych pojêcie miejsce sta³ego prowa-

dzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Prawdopodobnie,

powodem wydania takiej decyzji by³o uznanie, i¿ ta

osoba by³a agentem dla samej siebie
8)

. Powstanie zak³a-

du w oparciu o „samoreprezenatcjê” jest jednak¿e trud-

ne do pogodzenia z brzmieniem MK OECD oraz Ko-

mentarza.

Do powstania Agency PE nie jest konieczne wystê-

powanie wiêzi pomiêdzy agentem a konkretn¹ lokali-

zacj¹. Zak³ad mo¿e powstaæ nawet wtedy, gdy przedsiê-

biorstwo jest reprezentowane przez agenta na pok³ad-

zie statku – w pañstwie rejestracji b¹dŸ pañstwie bande-

ry statku
9)

. Do powstania zak³adu nie dojdzie w oparciu

o istnienie samego statku, poniewa¿ nie ma on jednej

geograficznej lokalizacji. Zak³ad powstanie jednak, je-

¿eli np. barman pracuj¹cy na takim statku bêdzie sprze-

dawa³ napoje pasa¿erom (zawiera³ umowy z pasa¿era-

mi w imieniu swojego pracodawcy).

Zawieranie oraz podpisywanie umów

w imieniu mocodawcy

Modelowa Konwencja OECD wymaga, aby agent

posiada³ zdolnoœæ do zawierania umów w imieniu mo-

codawcy. Powy¿sze oznacza, ¿e agent posiada dostate-

czne uprawnienia do anga¿owania mocodawcy w dzia-

³alnoœæ gospodarcz¹ w danym pañstwie. Nawet, jeœli

pe³nomocnictwo jest wykonywane przez agenta tak, ¿e

kontrahent przedsiêbiorcy niezupe³nie rozumie, ¿e

dana osoba jest agentem przedsiêbiorstwa, istnieje

pe³nomocnictwo do zawierania umów przewidziane

w art. 5 ust. 5
10)

. Dzia³alnoœæ zale¿nego agenta doprowa-

dzi do powstania zak³adu równie¿ wtedy, gdy bêdzie on

zwiera³ kontrakty w imieniu mocodawcy wi¹¿¹ce tego

mocodawcê, choæ kontrakty nie bêd¹ zawierane w imie-

niu mocodawcy. Fakt, ¿e przedsiêbiorstwo nie bierze

czynnego udzia³u w transakcjach, mo¿e oznaczaæ, ze

przekaza³o takie uprawnienia przedstawicielowi
11)

.

Zwrot „w imieniu przedsiêbiorstwa” oznacza, ¿e osoba

w rozumieniu art. 5 ust. 5 sama mo¿e nie byæ przedsiê-

biorc¹
12)

. Powy¿sze odnosi siê równie¿ do partnera za-
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rz¹dzaj¹cego w spó³ce osobowej. Czynnoœci partnera

zarz¹dzaj¹cego nie prowadz¹ wiêc do powstania zak³a-

du tak d³ugo, jak nie powstanie sta³a placówka, w której

móg³by on pracowaæ
13)

.

Je¿eli istniej¹ce uwarunkowania sprawiaj¹, i¿ to je-

dynie przedsiêbiorstwo posiada prawo do zawierania

kontraktów, mo¿na uwa¿aæ, ¿e agent nie posiada pe³no-

mocnictwa do ich zawierania. Mo¿liwe jest jednak

uznanie, i¿ takie pe³nomocnictwo istnieje, je¿eli du¿a

liczba kontraktów jest, co prawda, podpisywana przez

kogoœ z centrali mocodawcy, ale podpisuj¹cy nie doko-

nuje szczegó³owej analizy treœci kontraktów. Mo¿na,

bowiem wówczas stwierdziæ, i¿ to agent w rzeczywisto-

œci mia³ uprawnienia i podj¹³ decyzjê o zawarciu kon-

traktu. Na gruncie Komentarza nie wymaga siê bo-

wiem, aby to agent osobiœcie podpisywa³ kontrakty, je-

¿eli samo podpisanie jest czynnoœci¹ formaln¹.

Rozstrzygniêcie czy dana osoba posiada pe³no-

mocnictwo do zawierania kontraktów w rozu-

mieniu umów o unikaniu podwójnego opodatko-

wania – powinno byæ rozstrzygane nie tylko

w oparciu o przepisy prawa prywatnego. Nale¿y

równie¿ wzi¹æ pod uwagê zachowanie stron

w tym zakresie.

Zdaniem K. Vogla, podejœcie oparte tylko na aspek-

tach prawa prywatnego (prawa umów) u³atwia³oby za-

bezpieczanie siê przed uznaniem, ¿e mia³o miejsce po-

wstanie zak³adu, nawet gdy agent by³yby mocno zaan-

ga¿owany w dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa. W takich

przypadkach agent by³by upowa¿niony jedynie do ne-

gocjowania kontraktów do momentu ich finalizacji,

a prawo podpisana kontraktu by³oby zarezerwowane

dla kogoœ z centrali przedsiêbiorstwa po³o¿onego w in-

nym kraju
14)

. Teza zaprezentowana przez K. Vogla znaj-

duje potwierdzenie u innych autorów
15)

, którzy zwra-

caj¹ uwagê, i¿ takie formalne rozdzielenie obowi¹zków

doprowadzi³oby do sytuacji, w której forma czynnoœci

prawnej przewa¿a³aby nad jej treœci¹. Zak³ad powinien,

wiêc powstaæ niezale¿nie od formalnych ustaleñ.

Zgodnie z postanowieniami Komentarza, upraw-

nienie do podpisywania kontraktów musi obejmowaæ

kontrakty dotycz¹ce istoty dzia³alnoœci przedsiêbior-

stwa. Nie bêdzie wystarczaj¹cym uprawnieniem pe³no-

mocnictwo osoby do anga¿owania pracowników do

wspó³dzia³ania z ni¹ w jej czynnoœciach na rzecz przed-

siêbiorstwa lub uprawnienie do podpisywania w imie-

niu przedsiêbiorstwa kontraktów, maj¹cych zwi¹zek

wy³¹cznie z operacjami wewnêtrznymi
16)

. Dodatkowo

uprawnienia do zawierania kontaktów w imieniu moco-

dawcy musz¹ byæ zazwyczaj wykonywane w innym pañ-

stwie (nie w pañstwie siedziby mocodawcy). Oznacza

to, jak stwierdza siê w Komentarzu, ¿e wykonywanie

pe³nomocnictwa w innym pañstwie ma miejsce równie¿

wtedy, gdy kontrakt jest podpisany przez inn¹ osobê

w pañstwie, w którym po³o¿one jest przedsiêbiorstwo

lub przedstawicielowi nie dano formalnego upowa¿nie-

nia do reprezentowania.

Fakt, ¿e osoba by³a obecna lub nawet uczestniczy³a

w negocjacjach miêdzy przedsiêbiorstwem a klien-

tem, nie wystarcza do stwierdzenia, ¿e osoba ta mia³a

w tym pañstwie uprawnienia do zawierania kontraktów

w imieniu przedsiêbiorstwa
17)

. Przedstawiciel powinien

zazwyczaj zawieraæ kontrakty w imieniu mocodawcy.

Wymóg ten ma swój odpowiednik w zasadach ogólnych

dotycz¹cych powstawania zak³adu. Dla powstania za-

k³adu niezbêdna jest bowiem sta³a obecnoœæ przedsiê-

biorcy z jednego pañstwa w ¿yciu gospodarczym innego

pañstwa. Zawarcie jednego kontraktu nie by³oby wysta-

rczaj¹ce do wype³nienia tego warunku, nawet jeœli

agent pozostawa³aby w d³ugoterminowych relacjach

z przedsiêbiorstwem
18)

. Dla oceny czy powy¿szy waru-

nek zosta³ spe³niony, nie ma znaczenia, czy agent prze-

bywa przez d³u¿szy czas w pañstwie, gdzie zawierane s¹

kontrakty, nawet, je¿eli jest rezydentem tego kraju. Za-

k³ad powstanie równie¿ w sytuacji, gdy agent udzieli

subpe³nomocnictwa innej osobie, aby mog³a ona zawie-

raæ kontrakty, o ile inne funkcje agenta nie zostan¹

naruszone.

Podstawa prawna dzia³alnoœci agenta

Ani MK OECD, ani Komentarz nie zawieraj¹ regu-

lacji dotycz¹cych podstawy prawnej dzia³alnoœci agen-

ta. Wydaje siê, ¿e w wiêkszoœci przypadków tak¹ pod-

staw¹ bêdzie umowa zawarta z mocodawc¹. W umowie

mocodawca upowa¿nia agenta do dzia³ania w jego imie-

niu. Na podstawie umowy agent jest uprawniony do

swobodnego dzia³ania, ale na podstawie instrukcji

udzielanych przez mocodawcê. W zwi¹zku z powy¿-

szym, podstaw¹ do dzia³ania agenta mo¿e byæ równie¿

stosunek zatrudnienia, który powstaje na podstawie

umowy o pracê. W stanie faktycznym, w którym agent

de facto dzia³a w imieniu mocodawcy, choæ bez jego au-

toryzacji, mo¿e dojœæ do umocowania agenta, równie¿

wtedy, gdy mocodawca akceptuje kontrakty zawarte

przez tego agenta
19)

. Jak ju¿ wspomniano w niniejszym

artykule, w niektórych pañstwach spó³ki osobowe oraz

„samoreprezentacja” mog¹ zostaæ uznane za konstytu-

uj¹ce Agency PE.

Na gruncie rozwa¿añ dotycz¹cych podstawy praw-

nej dzia³alnoœci agenta powstaje pytanie, czy autoryza-

cja agenta do dzia³ania w imieniu mocodawcy powinna

mieæ charakter generalny, czy te¿ ma byæ limitowana je-

dynie do pewnych dzia³añ. Komentarz milczy w powy¿-

szej kwestii. Nale¿y, wiêc uznaæ, i¿ nie ma ¿adnego for-

malnego przymusu, aby autoryzacja agenta mia³a cha-

rakter generalny
20)

. Nawet, je¿eli termin „generalne

umocowanie” jest u¿ywany w treœci umów o unikaniu

podwójnego opodatkowania, nale¿y go, moim zda-

niem, interpretowaæ w sposób w¹ski. Za takim rozu-

mieniem wypowiada³y siê wielokrotnie s¹dy w innych

pañstwach
21)

.
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Pomoc prawna, prowadzenie negocjacji

oraz inne dzia³ania agenta zmierzaj¹ce

do podpisania umowy

Treœæ art. 5 ust. 5 MK OECD wyraŸnie wskazuje, i¿

nale¿y rozró¿niæ dzia³alnoœæ agenta polegaj¹c¹ na

zawieraniu umów (skutkuj¹c¹ powstaniem zak³a-

du) od czynnoœci przygotowawczych, zwi¹zanych

z prowadzeniem negocjacji.

Je¿eli czynnoœci wykonywane przez agenta s¹ za-

strze¿one jedynie do tych wymienionych w art. 5 ust. 4

Modelowej Konwencji, zak³ad nie powstaje, bez wzglê-

du na to czy agent jest w³adny do zawierania umów
22)

.

Z drugiej jednak strony, w jednym z raportów
23)

OECD

wskazuje siê, i¿ w przypadku oddzia³ów banków, nale¿y

im przypisywaæ dochód dla celów podatkowych, je¿eli

oddzia³ ten bierze udzia³ w negocjowaniu umów. Ostat-

nia kwalifikacja nie mo¿e byæ uznana za przewa¿aj¹c¹

dopóki obie strony umowy o unikaniu podwójnego opo-

datkowania jej nie zaakceptuj¹. W przypadku dokony-

wania oceny czy czynnoœci wykonywane przez agenta na

etapie negocjowania oraz zawierania umów pozwalaj¹

uznaæ, i¿ powsta³ zak³ad, nale¿y odwo³aæ siê do zasad

generalnych z art. 5 MK OECD. Powy¿sze podejœcie

znajduje potwierdzenie w zachodnim piœmiennictwie

s¹dowym oraz administracyjnym
24)

.

Wydaje siê, i¿ nie jest konieczne, aby agent jedno-

czeœnie zapewnia³ pomoc prawn¹, negocjowa³ umowy

oraz uczestniczy³ w ich podpisywaniu. Je¿eli jednak

agent wykonuje wszystkie powy¿sze czynnoœci, mo¿e

zaistnieæ sytuacja, w której dojdzie do powstania za-

k³adu w pañstwie, w którym ma miejsce koñcowe

uzgadnianie umowy. Zak³ad nie powstanie zaœ w pañ-

stwie, w którym wiêksza czêœci dzia³añ biznesowych jest

wykonywana (pomoc prawna, negocjacje). Tak¹ inter-

pretacjê nale¿y uznaæ za naruszenie przepisów art. 5

MK OECD.

Zale¿noœæ agenta

Zgodnie z postanowieniami MK OECD tylko dzia-

³alnoœæ agenta zale¿nego prawnie oraz ekonomicznie

od mocodawcy mo¿e doprowadziæ do powstania

zak³adu. Do powstania zak³adu nie dojdzie jednak, je-

¿eli agent bêdzie niezale¿ny ekonomicznie od mocoda-

wcy. Zale¿noœæ prawna mo¿e przejawiaæ siê w tym, i¿

agent nie bêdzie móg³ prowadziæ dzia³alnoœci na swój

w³asnych rachunek, je¿eli taka dzia³alnoœci mo¿e staæ w

konflikcie z dzia³alnoœci¹ wykonywan¹ na rzecz moco-

dawcy. MK OECD milczy, co do tego, na czym polegaæ

ma zale¿noœæ prawna. W praktyce zale¿noœæ prawna

mo¿e przejawiaæ siê w zobowi¹zaniu agenta do podpi-

sania oœwiadczenia o zakazie prowadzenia dzia³alnoœci

konkurencyjnej. W interpretacji wydanej przez amery-

kañski urz¹d skarbowy, takie w³aœnie zachowanie zo-

sta³o uznane za przejaw zale¿noœci prawnej
25)

. Jak

orzek³ S¹d Najwy¿szy w Niemczech „[…] Silne wskaza-

nie na zale¿noœæ ekonomiczn¹ wystêpuje równie¿, je¿e-

li mocodawca przejmuje pomieszczenia u¿ywane przez

agenta, gdy umocowanie agenta siê koñczy […]”
26)

.

Drugim aspektem zale¿noœci prawnej jest fakt, ¿e

agent mo¿e byæ poddany kontroli przez mocodawcê

oraz jest zmuszony dzia³aæ zgodnie z instrukcjami mo-

codawcy. W Komentarzu nie wskazuje siê, jakie zacho-

wania nale¿y uznaæ za przejawy tej zasady. W zwi¹zku

z powy¿szym, nawet gdy mocodawca nigdy nie przesy³a

agentowi ¿adnych instrukcji, jednak¿e w inny sposób fa-

ktycznie kontroluje jego dzia³alnoœæ w powierzonych

sprawach, agent bêdzie uznawany za zale¿nego, gdy zo-

stanie ograniczony w podejmowaniu wszelkich dzia³añ

kolizyjnych z realizacj¹ zadañ powierzonych przez mo-

codawcê. Nawet, je¿eli istnieje kontrola ze strony mo-

codawcy oraz instruuje on swojego przedstawiciela,

mo¿liwe bêdzie unikniêcie powstania zak³adu w opar-

ciu o prawo umów oraz precedensów istniej¹cych w pa-

ñstwie, w którym agent prowadzi dzia³ania w imieniu

mocodawcy. Przyk³adowo, w sprawie de Amodio

27)
,

w³adze podatkowe Stanów Zjednoczonych uzna³y, i¿

agent (powiernik dzia³aj¹cy w ramach trustu) zobo-

wi¹zany uzyskiwaæ zgodê mocodawcy (donatora b¹dŸ

beneficjenta trustu), m.in. na ulepszanie nieruchomo-

œci, zosta³ uznany przez amerykañskie w³adze podatko-

we za agenta niezale¿nego w swych dzia³aniach.

Prawo mocodawcy do wydawania instrukcji agento-

wi jest powszechnie uznawane za podstawowe kryte-

rium dokonywania oceny, czy agent posiada przymiot

niezale¿noœci
28)

. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ prawo

mocodawcy do wydania instrukcji jest elementem kon-

strukcyjnym samej instytucji agencji
29)

. Zasadniczo,

wiêc, prawo do wydawania instrukcji agentowi bêdzie

przes¹dzaæ o braku jego niezale¿noœci. Jednak¿e we

w³adzy mocodawcy jest to, w jaki sposób instrukcje bêd¹

udzielane. Mocodawca ma, wiêc wp³yw na to, czy jego

agent zostanie uznany za agenta zale¿nego (i ukonsty-

tuuje zak³ad mocodawcy) w rozumieniu MK OECD.

W zwi¹zku z tym, agent posiadaj¹cy dyskrecjonalne

pe³nomocnictwo do dzia³ania w imieniu mocodawcy,

mo¿e byæ uznany za prawnie niezale¿nego
30)

. Równie¿

udzia³ w podejmowaniu pojedynczych decyzji bizneso-

wych nie przes¹dza o zale¿noœci agenta
31)

.

Sankcje oraz kontrola ze strony mocodawcy s¹

warunkiem konstytuuj¹cym sam¹ agencjê
32)

. Zgodnie

z Komentarzem, szczegó³owa kontrola sprawowana

przez mocodawcê, w szczególnoœci dotycz¹ca ksiêgo-

woœci prowadzonej przez agenta mo¿e wskazywaæ, ¿e

agent jest zale¿ny od mocodawcy. Udzielanie przez mo-

codawcê wszelkiego wsparcia agentowi mo¿e byæ uwa-

¿ane za dowód, i¿ dzia³alnoœæ agenta jest zale¿na od mo-

codawcy. Powy¿sze mo¿e w szczególnoœci przejawiaæ

siê w tym, ¿e mocodawca bêdzie pokrywaæ wydatki

agenta, udzielaæ gwarancji agentowi na zaci¹ganie

przez niego po¿yczek.

Kolejnym kryterium umo¿liwiaj¹cym dokonanie

oceny czy agent jest zale¿ny jest liczba klientów. Jak
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wskazuje siê w Umowie Modelowej ONZ
33)

, je¿eli

agent posiada tylko jednego klienta, to takie zachowa-

nie wskazuje na to, ¿e jest agentem zale¿nym, poniewa¿

mocodawca zapewnia jedyn¹ pracê temu agentowi. Po-

twierdzanie powy¿szej tezy znajduje siê równie¿ w Ko-

mentarzu, gdzie stwierdza siê, ¿e niezale¿noœæ przed-

stawiciela jest ma³o prawdopodobna, je¿eli jego dzia-

³alnoœæ jest wykonywana wy³¹cznie lub prawie wy³¹cz-

nie na rachunek jednego przedsiêbiorstwa przez ca³y

czas jego istnienia lub przez d³ugi czas
34)

. W decyzji Ni¿-

szego S¹du w Amsterdamie
35)

wskazuje siê, ¿e agenci

ubezpieczeniowi, którzy reprezentuj¹ kilka firm ubez-

pieczeniowych mog¹ zostaæ uznani za agentów niezale-

¿nych. Z drugiej jednak strony, praktyka administracyj-

na niektórych pañstw, np. Norwegii, uznaje w takiej sy-

tuacji, ¿e agenci reprezentuj¹cy od 50–5000 podmiotów

uznawani s¹ za agentów zale¿nych (konstytuuj¹ zak³ad)

w odniesieniu do ka¿dego reprezentowanego podmio-

tu. Wydaje siê jednak, i¿ na gruncie przepisów Komen-

tarza, powy¿sze twierdzenie dotycz¹ce powstania Agen-

cy PE w odniesieniu do ka¿dego reprezentowanego

mocodawcy nale¿y uznaæ za b³êdne.

Komentarz wskazuje równie¿, i¿ za kryterium oceny

niezale¿noœci agenta mo¿e byæ równie¿ uznawane kry-

terium dzielenia przez agenta ryzyka gospodarczego ra-

zem z mocodawc¹. W praktyce ocena niezale¿noœci

agenta w oparciu o to kryterium wydaje siê trudna.

Pewn¹ wskazówkê dotycz¹c¹ wykorzystania powy¿sze-

go kryterium mo¿na odnaleŸæ w orzecznictwie s¹do-

wym. Zgodnie z orzeczeniem Niemieckiego S¹du Naj-

wy¿szego
36)

, podzia³ ryzyka w proporcji 50/50 wskazuje,

i¿ mocodawca oraz agent oddzielnie prowadz¹ dzia³al-

noœæ gospodarcz¹. W takim przypadku agent nie

powinien zostaæ uznany za zale¿nego od mocodawcy.

Prowadzenie spraw w ramach zwyk³ej

dzia³alnoœci

Zgodnie z art. 5 ust. 6 MK OECD, do powstania

zak³adu nie dojdzie tylko z tego powodu, ¿e przedsiê-

biorca z jednego pañstwa wykonuje dzia³alnoœæ w dru-

gim pañstwie przez maklera, komisanta albo innego

niezale¿nego przedstawiciela, o ile te osoby dzia³aj¹

w ramach swojej zwyk³ej dzia³alnoœci. Istnienie zwycza-

jowego pe³nomocnictwa do zawierania umów nie wska-

zuje, ¿e osoba tak umocowana jest aktualnie zaanga¿o-

wana do prowadzenie dzia³alnoœci w sposób umo¿liwia-

j¹cy uznanie, i¿ powinna podlegaæ opodatkowaniu
37)

.

Dzia³alnoœæ maklerów, komisantów oraz innych nieza-

le¿nych przedstawicieli nie bêdzie konstytuowaæ zak³a-

du tak d³ugo, jak osoby te prowadz¹ dzia³alnoœæ w ra-

mach swej zwyk³ej dzia³alnoœci. Interpretacja powy¿-

szego przepisu sprawia w praktyce wiele problemów.

W Komentarzu podjêto próbê wyjaœnienia niektórych

w¹tpliwoœci.

Nale¿y zgodziæ siê z postanowieniami Komentarza

stwierdzaj¹cymi, ¿e osoba nie wykonuje zwykle swoich

czynnoœci, je¿eli prowadzi dzia³alnoœæ, która ekonomi-

cznie nale¿y raczej do zakresu dzia³alnoœci przedsiêbio-

rstwa, które reprezentuje, ni¿ do zakresu jej w³asnej

dzia³alnoœci. Wskazuje siê równie¿, ¿e przy dokonywa-

niu oceny czy dzia³alnoœæ przedstawiciela mieœci siê

w ramach zwyk³ej dzia³alnoœci, nale¿y zbadaæ dzia³al-

noœæ wykonywan¹ zwyczajowo przez maklera, general-

nego komisanta albo ka¿dego innego niezale¿nego

przedstawiciela. Przyk³adowo, ksiêgowy, który równie¿

sprzedaje nieruchomoœci, mo¿e byæ uznany za przed-

stawiciela dzia³aj¹cego poza zakresem zwyk³ej dzia³al-

noœci, je¿eli czynnoœci wykonywane przez niego jako

poœrednika nie nale¿¹ do zwyk³ego zakresu wykonywa-

nia dzia³alnoœci
38)

. Jak orzek³ Ni¿szy S¹d w Hadze w wy-

roku z 10 listopada 1970 r., je¿eli mo¿na uznaæ, ¿e

czynnoœæ nie nale¿y do zwyk³ego zakresu dzia³alnoœci

agenta, dochodzi do powstania zak³adu nawet wtedy,

gdy agent jest niezale¿ny w innych sprawach.

W pewnych przypadkach ca³okszta³t dzia³alnoœci

przedstawiciela mo¿e nie mieæ zwi¹zku z dzia³alnoœci¹

zazwyczaj wykonywan¹ w ramach w³asnego zawodu.

Sposób, w jaki agent sam sobie zorganizowa³ prowadze-

nie dzia³alnoœci, mo¿e byæ bowiem identyczny z dzia³al-

noœci¹ wykonywan¹ przez mocodawcê i nie powinien

mieæ wp³ywu na podatkowe traktowanie tego mocoda-

wcy – tak orzek³ Niemiecki S¹d Najwy¿szy w sprawie

nr 1975 II 626. Skutkiem tego zak³ad nie powstanie, gdy

agent jest niezale¿ny i czynnoœci wykonywane przez nie-

go nie nale¿¹ do bran¿y, w której on dzia³a. Komentarz

akceptuje stosowanie powy¿szego kryterium uzupe³-

niaj¹cego, np., gdy czynnoœci wykonywane przez agenta

s¹ dla niego zwyczajne, ale nie s¹ powi¹zane z jego

zwyk³¹ dzia³alnoœci¹.

Mo¿e równie¿ wyst¹piæ sytuacja, w której dzia³al-

noœæ gospodarcza mo¿e nie mieæ zwyczajowego charak-

teru w odniesieniu do bran¿y, w której agent dzia³a oraz

w odniesieniu do innych bran¿. Przyk³adowo, czynnoœci

agenta mog¹ mieæ nowatorski charakter albo mog¹ wy-

magaæ niezwyk³ych umiejêtnoœci, co sprawia, ¿e niemo-

¿liwym jest, aby czynnoœci te sta³y siê zwyczajowe w da-

nej bran¿y, nie istnieje wówczas mo¿liwoœæ wskazania

czy czynnoœci agenta s¹ wykonywane w ramach zwyk³ej

dzia³alnoœci
39)

. W takich przypadkach przeprowadzanie

testu „zwyk³ej dzia³alnoœci” mo¿e prowadziæ do b³êd-

nych wyników. Wydaje siê, ¿e nale¿y odwo³aæ siê wów-

czas do generalnych zasad podleg³oœci agenta wobec

mocodawcy uregulowanych w art. 5 ust. 5 MK OECD.

Brak odniesienia do zysków uzyskiwanych

przez agenta w art. 7 MK OECD

Zgodnie z art. 7 ust. 2 MK OECD, zak³adowi mo¿na

przypisaæ zyski tylko w takiej w wysokoœæ, w jakiej

zak³ad ten móg³by je osi¹gn¹æ, gdyby dzia³a³ jako samo-

dzielna jednostka na takich samych zasadach jak inni

uczestnicy rynku. Analiza treœci art.7 MK OECD pro-

wadzi do wniosku, ¿e treœæ tego przepisu dotyczy ka¿de-

go zak³adu, tj. równie¿ takiego, który powsta³ na skutek

dzia³alnoœci agenta. W takiej sytuacji – pañstwo Ÿród³a
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ma prawo do opodatkowania w odniesieniu do dwóch

ró¿nych podmiotów prawnych
40)

:

a) agenta zale¿nego, który zgodnie z obserwacjami

OECD mo¿e nie byæ rezydentem w pañstwie Ÿród³a,

b) zak³adu nierezydenta utworzonego w pañstwie

Ÿród³a.

Powo³uj¹c siê na powy¿sze nale¿y stwierdziæ, i¿

w przypadku, gdy agentem zale¿nym jest np. pracownik,

pañstwo po³o¿enia zak³adu winno mieæ prawo do opo-

datkowania nie tylko wynagrodzenia jakie ten pracow-

nik otrzymuje, ale równie¿ opodatkowania wszelkich

innych dochodów, które zosta³y uzyskane przez zak³ad

w wyniku dzia³alnoœci agenta zale¿nego.

Wydaje siê jednak, i¿ zastosowanie art. 7 MK

OECD mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ce w przy-

padku przypisywania zysku wynikaj¹cego z dzia-

³añ agenta zale¿nego.

Powy¿sze wynika przede wszystkim z faktu, i¿ chara-

kter Agency PE ró¿ni siê od zak³adu powsta³ego na zasa-

dach ogólnych. Przejawia siê to np. w fakcie, ¿e do po-

wstania Agency PE nie jest konieczne, aby przedsiêbior-

stwo innego pañstwa b¹dŸ agent zale¿ny posiadali sta³e

miejsce prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w pañ-

stwie Ÿród³a. Dodatkowo Komentarz wskazuje, i¿ przy-

pisanie zysków zak³adowi powinno siê odbywaæ w opar-

ciu oddzielne ksiêgi rachunkowe prowadzone przez

zak³ad, podczas gdy Agency PE nie musi posiadaæ ksi¹g

rachunkowych albo ich odpowiednika.

Powy¿sze problemy zosta³y dostrze¿one przez

OECD, co znalaz³o odzwierciedlenie w trzech opraco-

waniach: 2001 Discussion Draft

41)
, 2003 Discussion

Draft

42)
oraz 2004 Discussion Draft

43)
). Treœæ dokumen-

tu z 2000 r. nie odnosi siê, co prawda, wprost do opodat-

kowania zysków Agency PE, jednak¿e z generalnego

kontekstu dokumentu mo¿na wysnuæ wniosek, i¿ zda-

niem OECD ka¿dy zak³ad nale¿y traktowaæ w taki sam

sposób, równie¿, je¿eli chodzi o zastosowanie zasad

przypisywania zysku oraz opodatkowania zysków za-

k³adów okreœlonych w MK OECD oraz Komentarzu.

W opracowaniu z 2003 r. kwestie zwi¹zane z opodatko-

waniem zysków Agency PE zosta³y rozszerzone. Stwier-

dza siê, ¿e regulacja z art. 7 Modelowej Konwencji

ma zastosowanie do przypisywania zysków Agency PE

przez pañstwo Ÿród³a. Pañstwo to mo¿e opodatkowaæ

jedynie takie globalne zyski przedsiêbiorstwa z innego

pañstwa, które mog¹ byæ przypisane do czynnoœci hand-

lowych prowadzonych przez to przedsiêbiorstwo po-

przez zak³ad. Wskazuje siê równie¿, i¿ nale¿y w tym za-

kresie braæ pod uwagê wszelkie dzia³ania prowadzone

przez agenta na rzecz mocodawcy, u¿ywane przez niego

sk³adniki maj¹tku oraz ryzyko ponoszone przez agenta



w zwi¹zku z jego dzia³aniami. Podczas analizy nale¿y

równie¿ wzi¹æ po uwagê charakter funkcji, jakie spe³nia

agent oraz czy to przedsiêbiorca prowadzi za poœrednic-

twem/przy pomocy agenta czynnoœci gospodarczej od-

znaczaj¹ce siê du¿ym ryzykiem gospodarczym. Konklu-

zj¹ dokumentu z 2003 r. jest to, ¿e zyski musz¹ byæ przy-

pisywane Agency PE w oparciu o analizê funkcjonaln¹,

a wynagrodzone wyp³acane agentowi powinno byæ usta-

lone w oparciu o zasady przewidziane w wytycznych

OECD, dotycz¹cych cen transferowych.

W Drafcie z 2004 r. zaproponowano dwustopniow¹

metodê przypisywania zysków Agency PE. Pierwszy sto-

pieñ opiera siê na dokonaniu oceny, czy agent zale¿ny

jest adekwatnie wynagradzany za us³ugi, jakie œwiadczy

na rzecz mocodawcy. Wynagrodzenie takie powinno

byæ ustalone na poziomie rynkowym. Wskazuje siê rów-

nie¿, i¿ Agency PE nale¿y przypisaæ wszelkie œrodki oraz

ryzyka nale¿¹ce do mocodawcy, które zwi¹zane s¹

z czynnoœciami, jakie agent wykonuje na rzecz tego

przedsiêbiorstwa. Dodatkowo nale¿y przypisaæ Agency

PE równie¿ wszelki kapita³ posiadany w celu realizacji

tych funkcji oraz ryzyk. Agency PE nale¿y przypisaæ tak-

¿e wszelkie zyski zwi¹zane z funkcjami oraz ryzykami,

jeœli s¹ one znacz¹ce dla mocodawcy. Drugi stopieñ jest

oparty na przypisaniu zysku Agency PE na podstawie

analizy transfer pricing, transakcji dokonywanych przez

agenta a innymi podmiotami. Draft odsy³a w tym

miejscu do metod transfer pricing rekomendowanych

przez OECD.

Przypisanie zysku Agency PE w œwietle raportu

OECD z 21 grudnia 2006 r.
44)

Przede wszystkim, nale¿y wskazaæ, ¿e w kwestii

przypisania zysku Agency PE OECD opowiada siê zde-

cydowanie za stosowaniem zasady dual taxpayer appro-

ach (pañstwo Ÿród³a ma prawo do opodatkowania zy-

sków przedsiêbiorstwa agenta zale¿nego oraz zak³adu

nierezydenta utworzonego w pañstwie Ÿród³a). Prze-

s¹dza siê przy tym, ¿e przy przypisywaniu zysku Agency

PE odpowiednie zastosowanie zasady obowi¹zuj¹ce

przy przypisaniu zysku innym rodzajom zak³adów. Po-

dejœcie OECD do kwestii przypisywania zysku Agency

PE sk³ada siê z dwóch kroków.

Zgodnie ze stanowiskiem OECD, funkcjonalna

oraz faktyczna analiza przes¹dza o charakterze funkcji

podejmowanych przez przedsiêbiorstwo zale¿nego

agenta na w³asny rachunek oraz na rachunek przedsiê-

biorstwa z drugiego pañstwa. Z jednej strony, przedsiê-

biorstwo zale¿nego agenta bêdzie wynagradzane za

us³ugi, jakie œwiadczy dla zagranicznego mocodawcy

(bior¹c pod uwagê jego œrodki oraz ryzyka, jeœli istnie-

j¹). Z drugiej strony, przedsiêbiorstwu zale¿nego agen-

ta zostan¹ przypisane œrodki oraz ryzyka nale¿¹ce do za-

granicznego mocodawcy, maj¹ce zwi¹zek z funkcjami,

jakie agent œwiadczy na rzecz mocodawcy, razem z wol-

nym kapita³em przeznaczonym na wsparcie tych œrod-

ków oraz ryzyk. Autoryzowane podejœcie OECD przy-

pisuje, wiêc zyski Agency PE na podstawie tych œrodków,

ryzyk oraz kapita³u
45)

.

Przy dokonywaniu analizy niezbêdnej do prawid³o-

wego przypisania zysku Agency PE proponuje siê wzi¹æ

pod uwagê równie¿ charakter funkcji œwiadczonych

przez agenta na rzecz mocodawcy, w szczególnoœci, czy

te funkcje oparte s¹ na dzia³aniach ludzkich zwi¹zanych

np. z zarz¹dzaniem ryzykami lub przes¹dzaniem o eko-

nomicznej w³asnoœci œrodków materialnych. W proce-

sie przypisywania zysków agentowi zale¿nemu stano-

wi¹cemu zak³ad zaistnieje równie¿ potrzeba okreœlenia

oraz odliczenia wynagrodzenia, wyp³acanego na zasa-

dzie d³ugoœci ramienia, za us³ugi œwiadczone na rzecz

przedsiêbiorstwa nierezydenta (bior¹c pod uwagê jego

ryzyka oraz œrodki)
46)

. Zdaniem OECD mo¿liwe jest

przypisanie zysku takiemu agentowi, które zosta³y uzy-

skane ju¿ po otrzymaniu wynagrodzenia. Zgodnie z au-

toryzowanym podejœciem OECD, przedsiêbiorstwo

bêd¹ce nierezydentem bêdzie zobowi¹zane, tak jak

w przypadku pozosta³ych typów zak³adów, do udoku-

mentowania, w jaki sposób przypisa³o zyski swojemu

agentowi zale¿nemu
47)

.

Raport odnosi siê równie¿ do kwestii administracyj-

nych zwi¹zanych z przypisywaniem zysku do Agency PE.

Wskazuje siê, i¿ jednym ze sposobów dla skutecznego

okreœlania iloœci powsta³ych Agency PE mo¿e byæ wpro-

wadzenie obowi¹zku wype³niania oraz sk³adania zez-

nañ podatkowych przez te podmioty. OECD pozosta-

wia jednak swobodê w doborze odpowiednich œrodków

administracyjnych pañstwu Ÿród³a. Pañstwo rezydencji

posiadaj¹ce zak³ad w pañstwie Ÿród³a, które pos³uguje

siê takimi pewnymi procedurami administracyjnymi

nie bêdzie zobowi¹zane do udzielenia ulgi czy upraw-

nione do podatku w przypadku braku obecnoœci agenta

zale¿nego.

Spó³ka zale¿na jako agent

Zgodnie z art. 5 ust. 7 MK OECD, fakt, ¿e spó³ka

z siedzib¹ w jednym pañstwie kontroluje lub jest kon-

trolowana przez spó³kê, która ma siedzibê w drugim

pañstwie albo która prowadzi dzia³alnoœæ w tym drugim

pañstwie (przez posiadany tam zak³ad albo w inny spo-

sób), nie wystarcza, aby któr¹kolwiek z tych spó³ek uwa-

¿aæ za zak³ad drugiej spó³ki. Potwierdzeniem tej tezy

jest orzeczenie s¹du apelacyjnego w Belgii, który

stwierdzi³ „[…] Spó³ka nie mo¿e byæ zak³adem innej

spó³ki b¹dŸ osoby tylko z tego powodu, ¿e ta inna spó³ka

b¹dŸ osoba jest udzia³owcem tej spó³ki, kontroluje j¹

b¹dŸ jest z ni¹ powi¹zana[…]”
48)

. Mo¿na, wiêc stwier-

dziæ, ¿e zasiêg wspó³pracy pomiêdzy dwiema powi¹za-

nymi spó³kami nie ma znaczenia w tym zakresie, zw³asz-

cza, gdy ka¿da prowadzi dzia³alnoœæ na w³asn¹ rêkê
49)

.

Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e spó³ka zale¿na bêdzie

uprawniona do zawierania umów w imieniu spó³ki mat-

ki. W takim przypadku dojedzie do powstania Agency

PE tylko, gdy wszystkie warunki z tym zwi¹zane zostan¹

spe³nione. Umocowanie spó³ki zale¿nej do dzia³ania

w imieniu spó³ki matki mo¿e byæ tak¿e istnieæ, je¿eli
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¿adna umowa pe³nomocnictwa nie zosta³a zawarta,

a spó³ka córka po prostu w sposób czêstotliwy dzia³a we

w³asnym imieniu. Mo¿na jednak ³atwo unikn¹æ powsta-

nia zak³adu w takiej sytuacji, np., gdy spó³ka zale¿na nie

ma prawa do zawierana kontraktów w imieniu spó³ki

matki, ale zawiera je we w³asnym imieniu oraz kupuje

towary od spó³ki matki
50)

.

Podsumowanie

Definicja zak³adu zawarta w art. 5 MK OECD oraz

zasady przypisywania zysku zak³adowi uregulowane

w art. 7 MK OECD, s¹ jednymi z podstawowych przepi-

sów miêdzynarodowego prawa podatkowego. Kon-

strukcja zak³adu obejmuje równie¿ sytuacjê, w której

zale¿ny agent posiada oraz czêstotliwie wykonuje

– pe³nomocnictwo do zawierania umów w imieniu mo-

codawcy – przedsiêbiorstwa bêd¹cego nierezydentem.

Rozstrzygniêcie czy w danej sytuacji powstaje Agency

PE musi nast¹piæ w oparciu o szereg kryteriów i prze-

s³anek. Dokonanie oceny, czy czynnoœci wykonywane

przez agenta konstytuuj¹ zak³ad, nie powoduje zazwy-

czaj wiêkszych problemów. W artykule wskazano jed-

nak¿e kilka sytuacji, w których takie problemy mog¹ po-

wstaæ. Kwesti¹ najwa¿niejsz¹ pozostaje jednak dosto-

sowanie treœci art. 7 MK OECD do przypisywania zysku

zak³adowi, jaki powsta³ na skutek dzia³alnoœci agenta.

W artykule zaprezentowano najaktualniejsze podejœcie

wypracowane w ramach OECD w tym zakresie, przyj-

muj¹ce przypisanie zysku Agency PE na podstawie za-

sady dual tax payer approach. Zgodnie z t¹ koncepcj¹,

Agency PE oraz agent zale¿ny, to dwa ró¿ne podmioty

dla celów przypisywania zysku. Podstawowym argu-

mentem, jaki przemawia za wprowadzeniem dual tax-

payer approach, jest zapewnienie efektywnoœci przepi-

som dotycz¹cym dzia³alnoœci agenta. OECD argumen-

tuje, ¿e je¿eli nie dosz³oby do przypisania ¿adnych zy-

sków do Agency PE na podstawie zero-profit approach,

przepisy dotycz¹ce powstania zak³adu w wyniku dzia-

³alnoœci agenta straci³yby swoj¹ przydatnoœæ
51)

.
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