
 

 

• świadczenie otrzymane z zagranicznej fundacji rodzinnej jako dywidenda na 

potrzeby regulacji CFC - dr Filip Majdowski, doradca podatkowy 

 

Wyrok NSA z 5 października 2021 r., II FSK 2905/20 

Zauważyć jednak należy, na co wskazano wyżej, że ustawodawca przyjmuje fikcję 

prawną prawa do uczestnictwa założyciela (fundatora) w zyskach CFC. Świadczenie, 

ujmowane w kategoriach dywidendy, nie powinno zatem na gruncie prawa polskiego, 

być kwalifikowane – w odniesieniu do tego założyciela (fundatora) jako darowizna, ale 

jako dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przyjęcie 

poglądu, że jest to darowizna, powodowałoby niespójność systemu podatkowego poprzez 

uznanie tej samej kwoty raz za dywidendę, związaną z prawem do uczestnictwa w zysku 

(z uwagi na przekazanie majątku), a raz za darowiznę opodatkowaną podatkiem 

majątkowym. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Spór w niniejszej sprawie dotyczy wykładni przepisów regulujących podstawy opodatkowania 

dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (dalej "CFC") w stanie prawnym 

obowiązującym w 2019 r., będącej zagraniczną fundacją rodzinną, a konkretnie tego, czy 

świadczenia spełniane przez tę fundację na rzecz jej fundatora i zarazem beneficjenta fundacji 

mogą być uznane za dywidendę w rozumieniu art. 30f ust. 5 pkt 1 u.p.d.o.f. Jeżeli świadczenie 

to może być uznane za dywidendę, to pojawia się kolejne zagadnienie, czy dla pomniejszenia 

podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej wystarczy, aby równowartość 

dywidendy była uwzględniona w podstawie opodatkowania podatnika i to także wówczas, gdy 

będzie to podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn. Kwestie te wymagają 

rozstrzygnięcia na tle przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji stanu przyszłego.  

 

(…) 

 

Przychody z działalności gospodarczej zagranicznej spółki kontrolowanej zostały dodane jako 

źródło przychodów podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

od 1 stycznia 2015 r. (art. 10 ust. 1 pkt 8a u.p.d.o.f.) Przepisy dotyczące tego źródła przychodu 

ulegały kilkakrotnie zmianom, przy czym jedną z najistotniejszych była zmiana dokonana od 

1 stycznia 2019 r. ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) - art. 1 pkt 4 lit. a oraz 

pkt 28 tej ustawy. W związku ze zmianą art. 30f u.p.d.o.f. od 1 stycznia 2019 r. źródłem 

przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8a u.p.d.o.f. jest działalność zagranicznej 

jednostki kontrolowanej. Poszerzono katalog podmiotów uznawanych za zagraniczną 

jednostkę kontrolowaną, wymieniony w art. 30f ust. 2 u.p.d.o.f. Do 31 grudnia 2018 r. 

zagraniczną spółką kontrolowaną była osoba prawna, spółka kapitałowa w organizacji, 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inną niż spółka nieposiadająca 

osobowości prawnej, spółką niemająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 

2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nieposiadająca siedziby lub zarządu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi posiada, bezpośrednio lub pośrednio, 

udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do 

uczestnictwa w zysku. Od 1 stycznia 2019 r. katalog ten uzupełniono o fundację, trust lub 

inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym, podatkową grupę 

kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby 



warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy 

kapitałowej, wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego 

podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej. Podmioty te nie 

mogą posiadać siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiadać ma w tych podmiotach samodzielnie lub 

wspólnie z podmiotami powiązanymi bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale, prawo 

głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa 

w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich 

praw, w tym jako założyciel fundacji lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo 

stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którym sprawuje kontrolę 

faktyczną. 

 

(…) 

 

Poszerzając katalog podmiotów, będących od 1 stycznia 2019 r. CFC ustawodawca zauważył 

tę cechę i w art. 30f ust. 5a u.p.d.o.f. przyjął fikcję prawną, że założyciel (fundator) fundacji, 

trustu lub innego stosunku prawnego o charakterze powierniczym ma prawo do uczestnictwa 

w zysku. Z tego zatem tytułu założyciel (fundator) fundacji ma obowiązek rozpoznać fundację 

jako zagraniczną jednostkę kontrolowaną (art. 30f ust. 2 lit. e u.p.d.o.f.). Zgodnie z powołanym 

art.30f ust.5a u.p.d.o.f. ustawodawca nakazuje bowiem określenie przysługującego temu 

podmiotowi prawa do uczestnictwa w zysku poprzez odniesienie do proporcji, w jakiej 

pozostaje rynkowa wartość przekazanego przez niego majątku na dzień jego przekazania do 

całego majątku trustu, fundacji lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze 

powierniczym. W przypadku gdy podatnikiem jest zarówno założyciel (fundator), jak i 

beneficjent podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przepis ust. 9 stosuje się 

odpowiednio, chyba że podatnik będący założycielem (fundatorem) wykaże, że faktycznie 

przysługujące prawo do uczestnictwa w zysku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, 

przysługuje w całości podatnikowi będącemu beneficjentem. Ustalenie tej proporcji ma 

znaczenie dla podstawy opodatkowania dochodów CFC. 

 

Prawo do uczestnictwa w zysku, stosownie do art. 30f ust.1a u.p.d.o.f. oznacza także prawo 

do uzyskania środków należących do zagranicznej jednostki w związku z jej likwidacją, prawo 

do otrzymania świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, w tym jego ekspektatywy, jako 

założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku 

prawnego o charakterze powierniczym, lub ekspektatywę uzyskania zysków zagranicznej 

jednostki wypracowanych lub uzyskanych w przyszłości. Ustawodawca pojmuje zatem udział 

w zysku bardzo szeroko jako każde świadczenie (lub nawet jego ekspektatywę) mające źródło 

w majątku zagranicznej jednostki kontrolowanej, niezależnie od tego, czy pochodzą one z 

zysku CFC. 

 

Jak trafnie zauważono w skardze kasacyjnej, poszerzając katalog podmiotów będących dla 

podatnika zagraniczną jednostką kontrolowaną, ustawodawca nie dokonał istotnej zmiany w 

art. 30f ust. 5 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f. (zmianie uległa jedynie początkowa treść przepisu, nie ma 

ona jednak znaczenia dla ustalenia kwot podlegających odliczeniu, a także zmiana pkt 1 

poprzez zastąpienie "zagranicznej spółki kontrolowanej"- "zagraniczną jednostką 

kontrolowaną". Nadal zatem odliczeniu, zgodnie z pkt 1, podlega uwzględniona w podstawie 

opodatkowania podatnika dywidenda otrzymana od zagranicznej jednostki kontrolowanej, 

jeżeli została uwzględniona w podstawie opodatkowania podatnika. 

 

(…) 

 



Powołana Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające 

na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ 

na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.U.UE.L. 2016.193.1 z 10 lipca 2016 r., dalej: 

"dyrektywa ATA"), przewidująca m.in. regulacje dotyczące zagranicznej spółki kontrolowanej, 

ma zastosowanie do wszystkich podatników, podlegających w danym państwie członkowskim, 

podatkowi dochodowemu od osób prawnych (pkt 4 preambuły). Jak wskazano w tym samym 

punkcie preambuły, nie uznano za wskazane rozszerzenie zakresu zastosowania dyrektywy 

ATA na podmioty niepodlegające w danym państwie członkowskim podatkowi dochodowemu 

od osób prawnych z uwagi na to, że wiązałoby się to z koniecznością włączenia do zakresu 

dyrektywy szerszej gamy podatków krajowych. Nie oznacza to, że państwo członkowskie nie 

może zastosować (zaadaptować) przepisów dyrektywy również w celu ochrony utrzymania 

rzeczywistej suwerenności podatkowej w odniesieniu do podatników podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Niewątpliwie w interesie publicznym jest zapobieganie uchylaniu się od 

opodatkowania poprzez przenoszenie majątku do podmiotów, niebędących polskimi 

rezydentami w celu unikania opodatkowania (zwykle większego) w kraju rezydencji. Jednakże 

wprowadzając tego rodzaju rozwiązania, ustawodawca musi zastosować środki 

proporcjonalne do zamierzonego celu (przeciwdziałaniu erozji podstawy opodatkowania 

podatkiem dochodowym), a jednocześnie środki te powinny zapobiegać tworzeniu nowych 

przeszkód na rynku, takich jak podwójne opodatkowanie (por. pkt 5 preambuły do dyrektywy 

ATA). Zauważyć także należy, że analogiczne zmiany, jak wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. 

w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały wprowadzone 

również do ustawy z 9 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1406). Przepisem art. 2 powołanej ustawy zmieniającej zmieniono m.in. art. 24a 

dotyczący zagranicznej jednostki kontrolowanej. W tym przypadku przepisy te niewątpliwie 

stanowić miały implementację dyrektywy ATA. 

 

Zasada proporcjonalności, do której odwołano się w preambule dyrektywy ATA, stanowi jedną 

z podstawowych zasad, jakie powinny być uwzględniane przede wszystkim przy tworzeniu 

prawa. Nie może ona jednak być pomijana także w procesie stosowania prawa, szczególnie w 

sytuacji, w których treść przepisów jest niejasna i przy pomocy różnych metod wykładni 

pozwalała ustalić różne ich znaczenie (…). 

 

Zasadę proporcjonalności wywodzi się w polskim prawie m.in. z art. 2 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazywano, że skoro ten sam cel 

ustawodawczy możliwy jest do osiągnięcia przy uchwaleniu innego rodzaju regulacji 

ustawodawczej, która nakłada przy tym mniejsze ograniczenia praw i wolności, to 

zastosowanie przez prawodawcę regulacji bardziej dotkliwej dla podmiotu tych praw wykracza 

poza to, co jest konstytucyjnie koniecznie (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2013 

r., P 56/11, OTK-A z 2013, nr 6, poz.85). W innym wyroku z 21 lipca 2010 r., SK 21/08 ( 

OTK-A z 2010 r., nr 6, poz. 62) Trybunał Konstytucyjny zastosował, odwołując się do art. 31 

ust. 3 Konstytucji, trójczłonowy test proporcjonalności, rozważając przydatność, konieczność 

i proporcjonalność sensu stricto.  

 

(…) 

 

Zasadę proporcjonalności można także wyprowadzić z prawa unijnego. Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej oceniając prawidłowość implementacji przepisów unijnych 

do prawa krajowego odwoływał się do tej zasady, wskazując że implementacja taka, 

wprowadzając rozwiązanie nadmiernie restrykcyjne w odniesieniu do celu założonego w 

dyrektywie, narusza prawo unijne.  

 

(…) 



 

Pojęcie dywidendy, użyte w art. 30f ust. 5 pkt 1 u.p.d.of., jak słusznie wskazano w skardze 

kasacyjnej, nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

choć ustawodawca się nim posłużył także w innych przepisach (przykładowo w art. 17 ust. 1 

pkt 4 u.p.d.o.f.). Zdaniem organu interpretującego pojęcie to należy zatem zdefiniować zgodnie 

z jego znaczeniem w języku polskim. Organ odwołał się w tym zakresie do internetowego 

słownika języka polskiego PWN, zgodnie z którym dywidenda to: "1. część rocznego zysku 

spółki akcyjnej dzielona między akcjonariuszy odpowiednio do posiadanych przez nich akcji; 

2. wpłata do budżetu państwa z tytułu użytkowania przez przedsiębiorstwo państwowe 

wydzielonej części majątku skarbu państwa.". Zdaniem organu należy zatem uznać, że 

dywidenda, o której mowa w powołanym art. 30f ust. 5 pkt 1 u.p.d.o.f. to część zysku spółki 

kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia 

wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki stosownie do posiadanych 

akcji lub udziałów. Prawo do dywidendy przysługuje wspólnikowi/akcjonariuszowi na 

podstawie Kodeksu spółek handlowych. Tak zakreślając zakres znaczeniowy pojęcia 

"dywidenda" organ pominął przy tym to znaczenie dywidendy, które odnosi się do wpłat 

dokonywanych przez przedsiębiorstwo państwowe z tytułu użytkowania oddanego mu w 

użytkowanie majątku Skarbu Państwa. Zdaje się zatem nie zauważać, że określenie to nie jest 

używane wyłącznie do kwot z zysku wypłacanych udziałowcom/akcjonariuszom z tytułu ich 

praw korporacyjnych, ale także wypłacanych właścicielowi mienia, przekazanemu w zarząd 

innemu podmiotowi. 

 

Organ wskazuje ponadto, że co do zasady wypłaty z fundacji, w tym fundacji rodzinnych na 

rzecz beneficjentów stanowią w rozumieniu prawa polskiego darowizny i opodatkowane są 

podatkiem od spadków i darowizn, a nie – podatkiem dochodowym (takie rozwiązanie 

przewidziano zresztą w tworzonym projekcie ustawy o fundacji rodzinnej – uwaga sądu). 

Organ pomija jednakże, że zagraniczne jednostki kontrolowane, których dochody są 

opodatkowane pod pewnymi warunkami u podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. 

nie działają na podstawie polskiego prawa. Pojęcie dywidendy, użyte w art. 30f ust. 5 pkt 1 

u.p.d.o.f. należy zatem rozumieć szerzej niż jest ono przyjmowane w języku polskim.  

 

(…) 

 

 

Przesądzenie szerokiego rozumienia dywidendy ma znaczenie również dla oceny, czy podlega 

ona odliczeniu od podstawy opodatkowania CFC jako uwzględniona w podstawie 

opodatkowania podatnika. Podatnik w swoim stanowisku zawartym we wniosku o 

interpretację oraz na etapie postępowania sądowoadministracyjnego wyraził pogląd, że z 

tytułu świadczeń od fundacji rodzinnej będzie płacił podatek dochodowy i podatek od 

darowizn i spadków (choć w opisie stanu przyszłego odnosił opodatkowanie podatkiem od 

spadków i darowizn do beneficjenta fundacji). Także sąd pierwszej instancji uznał, że 

opodatkowanie świadczenia otrzymanego od fundacji opodatkowane będzie podatkiem od 

spadków i darowizn. Zauważyć jednak należy, na co wskazano wyżej, że ustawodawca 

przyjmuje fikcję prawną prawa do uczestnictwa założyciela (fundatora) w zyskach CFC. 

Świadczenie, ujmowane w kategoriach dywidendy, nie powinno zatem na gruncie prawa 

polskiego, być kwalifikowane – w odniesieniu do tego założyciela (fundatora) jako darowizna, 

ale jako dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przyjęcie poglądu, 

że jest to darowizna, powodowałoby niespójność systemu podatkowego poprzez uznanie tej 

samej kwoty raz za dywidendę, związaną z prawem do uczestnictwa w zysku (z uwagi na 

przekazanie majątku), a raz za darowiznę opodatkowaną podatkiem majątkowym. Skoro w 

tym przypadku fundacja rodzinna jest osobą prawną, to świadczenie wypłacone założycielowi 

(fundatorowi) powinno być opodatkowane u niego jako podatnika podatkiem dochodowym od 



osób fizycznych jako przychód z kapitałów pieniężnych – art. 17 ust.1 pkt 4 u.p.d.o.f. Tym 

samym skoro kwota dywidendy w rozumieniu art. 30f ust.5a pkt 1 u.p.d.o.f. byłaby 

uwzględniona w podstawie opodatkowania podatnika podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, to pomniejszałaby podstawę opodatkowania od dochodu zagranicznej jednostki 

kontrolowanej. Zapewniałoby to spójność systemu podatkowego (poprzez rozliczanie tego 

samego dochodu w ramach jednego rodzaju podatku) i było zgodne z zasadą 

proporcjonalności, nie prowadząc do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu u 

jednego podatnika. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA w Warszawie z 22 września 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 89/20 

wyrok NSA z 5 października 2021 r., sygn. akt II FSK 2904/20 

wyrok WSA w Warszawie z 22 września 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 88/20 

wyrok WSA w Gdańsku z 10 października 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 881/21 

 

Przepisy 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78 z 

późn. zm.) 

 

Art. 31 ust. 3 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą 

być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw. 

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128 i późn. zm.) 

 

Art. 30f ust. 5 Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota 

odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w 

którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, 

albo do okresu, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym 

prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot: 

 

1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od 

zagranicznej jednostki kontrolowanej; 

 

2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce 

kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania. 

 

Bibliografia 

F. Majdowski, B. Kuźniacki, Nowelizacja polskich regulacji CFC – przegląd kluczowych zmian 

obowiązujących od 1.01.2019 r., Przegląd Podatkowy, 2019/2 

 

Główne problemy 

1. Charakter świadczenie otrzymanego z zagranicznej fundacji rodzinnej    

2. Definicja dywidendy na potrzeby regulacji CFC 

3. Eliminacja podwójnego ekonomicznego opodatkowania 

4. Granice wykładni sądowej 

 


