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• Rozumienie i stosowanie koncepcji beneficial owner wobec odbiorcy odsetek na 

gruncie Dyrektywy Interest Royalties po wyrokach TSUE w Sprawach Duńskich 

– r. pr. dr Błażej Kuźniacki, PwC Polska, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet 

w Amsterdamie   

 

Wyrok Sądu Kasacyjnego we Włoszech (Corte di cassazione) z 10 lipca 2020 r. w sprawie 

Italy vs Global Garden Products s.p.a. ora Stiga s.p.a (nr 14756/2020), Koncepcja 

beneficial owner może mieć efekt antyabuzywny wobec treaty shopping, na co 

wskazują wyroki TSUE w Sprawach Duńskich, ale dla ustalenia statusu beneficial owner 

wobec spółki holdingowej otrzymującej odsetki nie ma znaczenia jej substancja 

ekonomiczna w postaci substratów materialnych (posiadanie biura i urządzeń) oraz 

personalnych (posiadanie personelu). Dla ustalenia statusu beneficial owner decydujące 

znaczenie ma ustalenie tego, czy odbiorca odsetek ma pełne prawo do używania i 

korzystania z otrzymanych odsetek, bez prawnych lub umownych ograniczeń. (teza 

przetłumaczona sparafrazowana) 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

• Sąd Kasacyjny uznał, że odbiorca odsetek może zostać uznany za ich BO, jeśli posiada 

pełne prawo do ich używania i korzystania bez umownego lub prawnego obowiązku 

(który może wynikać albo z dokumentacji prawnej, albo z faktycznego zachowania się 

stron) do przekazania uzyskanego dochodu innej osobie. 

• Sąd Kasacyjny argumentował, że spółkę (pod)-holdingową należy uznać za BO od 

otrzymywanych odsetek, o ile spełnia ww. wymóg używania i korzystania z 

otrzymywanych odsetek, niezależnie od tego, że spółka ta prowadzi bardzo ograniczoną 

działalność. W tym względzie Sąd Kasacyjny orzekł zgodnie ze swoim wcześniejszym 

orzecznictwem, że w przypadku spółek holdingowych ocena statusu BO nie powinna 

opierać się na substancji ekonomicznej, w szczególności obecność personelu, 

pomieszczeń i wyposażenia jest zasadniczo nieistotna dla badania statusu BO.  

Podobnie, nie należy przypisywać decydującego znaczenia faktowi, że aktywa spółki 

holdingowej obejmują wyłącznie udziały lub akcje w innych spółka jest bezpośrednio 

lub pośrednio kontrolowana przez podmiot będący rezydentem państwa trzeciego. 

• Sąd Kasacyjny podkreślił, że ocena wymogu BO powinna mieć na celu wyłącznie 

ustalenie, czy odbiorca odsetek ma pełne prawo do używania i korzystania z odsetek 

bez prawnego obowiązku przekazania go innej osobie. W tym względzie Sąd Kasacyjny 

zwrócił uwagę na znaczenie (obecnego) Komentarza do art. 11 Modelu Konwencji 

OECD z 2017 r. dla interpretacji koncepcji BO na gruncie Dyrektywy Rady 

2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 

stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami 

różnych państw członkowskich (Dyrektywa IR od interest and royalites). 

• Sąd Kasacyjny szeroko odniósł się do wyroku TSUE z 26 lutego 2019 r. w sprawach N 

Luxembourg 1 (C‑115/16), X Denmark A/S (C‑118/16), C Danmark I (C‑119/16) oraz Z 

Denmark ApS (C‑299/16) (Sprawy Duńskie) dotyczących stosowania zwolnienia z WHT 

na podstawie Dyrektywy IR, w szczególności zauważając, że koncepcja beneficial owner 

(BO) z art. 1 ust. 1 i 4 Dyrektywy IR może mieć skutek antyabuzywny w postaci 

udaremnienia abuzywnego treaty shopping. Sąd Kasacyjny zacytował kilka 

fragmentów z wyroku TSUE w Sprawach Duńskich: 

o pkt 124 wyroku TSUE, z którego wynika, że „dowód istnienia praktyki 

stanowiącej nadużycie wymaga z jednej strony ogółu obiektywnych 

okoliczności, z których wynika, że pomimo formalnego poszanowania 

przesłanek przewidzianych w uregulowaniu Unii cel, jakiemu służy to 
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uregulowanie, nie został osiągnięty, a z drugiej strony – wystąpienia 

subiektywnego elementu w postaci woli uzyskania korzyści wynikającej z 

uregulowania Unii poprzez sztuczne stworzenie warunków wymaganych dla jej 

uzyskania”.  

o pkt 130 wyroku TSUE, zgodnie z którym „sztuczny charakter danej konstrukcji 

może potwierdzać okoliczność, że dana grupa spółek jest skonstruowana w taki 

sposób, że spółka otrzymująca odsetki zapłacone przez spółkę będącą 

dłużnikiem sama musi wypłacić dalej te odsetki trzeciej spółce niespełniającej 

przesłanek do zastosowania dyrektywy 2003/49, w konsekwencji czego ta 

pierwsza spółka realizuje jedynie nieznaczny zysk podlegający opodatkowaniu, 

gdy działa jako spółka pośrednicząca w celu umożliwienia przepływu 

finansowego ze spółki będącej dłużnikiem do podmiotu, który jest właścicielem 

zapłaconych kwot”; oraz 

o pkt 131, z którego wynika, że okoliczność, iż „spółka działa jako spółka 

pośrednicząca, można wykazać, gdy jedynym przedmiotem działalności tej 

spółki jest otrzymywanie odsetek i ich przekazywanie właścicielowi lub innej 

spółce pośredniczącej. Brak rzeczywistej działalności gospodarczej należy 

wywieść w tym względzie, uwzględniając szczególne cechy charakteryzujące 

daną działalność gospodarczą, z analizy całokształtu istotnych informacji 

dotyczących, w szczególności, zarządzania spółką, jej bilansu księgowego, 

struktury kosztów i faktycznie poniesionych wydatków, zatrudnionych przez 

nią pracowników oraz pomieszczeń i wyposażenia, jakimi spółka ta dysponuje”. 

• Przenosząc powyższe rozumowanie do zaistniałych w sprawie okoliczności, Sąd 

Kasacyjny stwierdził, że w wyroku Apelacyjnego Sądu Podatkowego w Wenecji nr 19 z 

2012 r. nie było oczywistego błędu w postaci uznania, że LuxCo była BO od odsetek 

otrzymywanych ze spółek z Włoch, co wynika z następujących obserwacji:  

✓ fakt, że działalność LuxCo ograniczała się do pełnienia funkcji finansowo-

skarbowych na rzecz podmiotów z grupy nie była sama w sobie decydująca, 

aby stwierdzić, że była to spółka conduit, która nie posiada statusu BO od 

otrzymywanych odsetek od spółki włoskiej [uwzględnienie szczególnych cech 

charakteryzujących daną działalność gospodarczą];  

✓ organy podatkowe nie udowodniły, że LuxCo miała umowny lub prawny 

obowiązek przetransferowania odsetek do innego podmiotu [BO jako element 

nadużycia musi być udowodniony przez organy podatkowe – ciężar dowodzenia 

od początku po stronie organów podatkowych]; 

✓ fakt, że LuxCo zawarła również pożyczkę z inną spółką, nieuprawnioną do 

skorzystania z Dyrektywy IR oraz że warunki umowy pożyczki (kwota, odsetki 

i okres spłaty) były bardzo zbliżone do umowy pożyczki ze spółką włoską, nie 

są przesądzają o odmowie statusu BO wobec LuxCo wobec odsetek 

otrzymywanych od spółki włoskiej [domniemania nie wystarczą do wykazania 

prawnego lub umownego obowiązku przetransferowania otrzymywanych 

odsetek do innego podmiotu]; 

✓ zyski netto osiągane przez LuxCo były odpowiednie do skali i natury 

prowadzonej przez nią działalności finansowo-skarbowej (0.125% marży od 

otrzymywanych odsetek) [niewielkie zyski było adekwatnego do natury i skali 

działalności LuxCo];  

✓ pożyczka udzielona przez LuxCo spółce włoskiej była tylko jedną z kilku 

pożyczek udzielonych przez LuxCo innym spółkom z grupy w kontekście 

transakcji fuzji realizowanej na podstawie dźwigni finansowej (merger leverage 

buy out, MLBO) mającej na celu przejęcie spółek docelowych we Włoszech i 

Szwecji [analiza całokształtu istotnych informacji dotyczących funkcjonowania 
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LuxCo a nie tylko informacji dotyczących konkretnej pożyczki między LuxCo a 

spółką włoską]; 

 

• Antyabuzywne konotacje koncepcji BO nie oznaczają, że dla ustalenia BO istotna jest 

substancja ekonomiczna spółki otrzymującej odsetki. 

 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok Sądu Podatkowego w Wenecji nr. 206 z 2010 r. 

Wyrok Apelacyjnego Sądu Podatkowego w Wenecji nr 19 z 2012 r. 

 

Przepisy 

Art. 26-quater DPR n. 600/1973, e quindi la mancata effettuazione della ritenuta 

sugli stessi ai sensi dell'art. 26, quinto comma, DPR n. 600/1973 (Art. 26 Dekretu 

Prezydenckiego z 29 września 1973 r. 29, nr 600/1973, zawierającego przepisy 

implementujące Dyrektywę IR) 
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Główne problemy 

1. Nawet jeśli uznamy, że koncepcja BO może prowadzić do antyabuzywnych skutków, 

badanie substancji ekonomicznej dla ustalenia statusu BO jest błędne 

metodologicznie i szczególnie niewłaściwe wobec spółek holdingowych oraz spółek 

pełniących funkcje finansowe w grupie spółek. 

2. Kluczowe dla statusu BO jest posiadanie prawa do używania i korzystania z 

otrzymywanych dochodów bez prawnego lub umownego obowiązku do przekazania ich 

w całości do innego podmiotu. 

3. Ciężar dowodu wykazania istnienia prawnego lub umownego obowiązku do 

przekazania otrzymywanych dochodów do innego podmiotu spoczywa od początku w 

całości na organach podatkowych (zbieżność z art. 120, 122 i 187 § 1 Ordynacji 

podatkowej). Wątpliwości w tym zakresie należy rozstrzygać na korzyść podatników. 

4. Uznanie BO za koncepcję antyabuzywną wymaga zastosowania koncepcji look-

through. Tak samo, odmowa statusu BO wobec spółki pośredniczącej wymaga 

zastosowania koncepcji look-through. 
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