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Wyrok Sądu Kasacyjnego we Włoszech z 10 lipca 2020 r. Italy vs 
Global Garden Products s.p.a. ora Stiga s.p.a. (nr 14756/2020): 
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Najważniejsze tezy Sądu Kasacyjnego (Włochy): 
Brak adekwatności substancji ekonomicznej

1) Odbiorca odsetek może zostać uznany za ich beneficial ownera (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

3) Ustalenie statutu BO powinno być uzależnione wyłącznie od tego, czy odbiorca odsetek ma pełne prawo 
do używania i korzystania z odsetek bez prawnego obowiązku przekazania go innej osobie

a) Powyższe wynika z Komentarza do art. 11 MK OECD z 2017 r.

b) Komentarz ten jest zasadny dla interpretacji koncepcji BO na gruncie art. 1 ust 1 i 4 Dyrektywy IR

2) 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

a) W przypadku spółek holdingowych ocena statusu BO nie powinna opierać się na substancji ekonomicznej, 

w szczególności obecność personelu, pomieszczeń i wyposażenia jest zasadniczo nieistotna
b) Nie należy przypisywać decydującego znaczenia faktowi, że aktywa spółki holdingowej obejmują wyłącznie 
udziały lub akcje w innych spółkach oraz, że spółka (pod)-holdingowa jest bezpośrednio lub pośrednio 

kontrolowana przez podmiot będący rezydentem państwa trzeciego



Zasadność dla stwierdzenia braku zgodności polskiej def. 
BO z prawem międzynarodowym i unijnym 

„Nie inaczej jest w przypadku klauzuli BO, gdzie polski ustawodawca zdecydował się wprowadzić do 
przepisów polskich ustaw o podatkach dochodowych dyrektywę wykluczenia z katalogu rzeczywistych 

właścicieli podmiotów „pustych”, nieposiadających koniecznej „substancji” do rozporządzania 
otrzymanymi środkami. [(…)] [P]odmiot-odbiorca powinien posiadać niezbędny substrat 

majątkowo-osobowy w postaci koniecznej struktury organizacyjno-personalnej, 
gwarantującej autonomię decyzyjną oraz możliwość podejmowania ryzyka gospodarczego” 

– Filip Majdowski, Instytucja rzeczywistego beneficjenta – prawdziwe i urojone cele klauzuli
dotyczącej pasywnych płatności na gruncie traktatów podatkowych, Przegląd Podatkowy 9/2020, s. 32.

„the degree of substance of the beneficial owner is of very limited relevance. It is
perfectly possible for a holding company to have real ownership of dividends, and not to be under a 

binding obligation to pay on the dividends received to another person, even though the holding company 
has no premises, staff or assets other than the shares that are held. Those countries that have begun 

to examine the question of beneficial ownership by examining the substance of the recipient 
are, fundamentally, misinterpreting the international fiscal meaning.” 

– Philip Baker, Chapter 6: The Meaning of “Beneficial Ownership” as Applied to Dividends under the OECD Model
Tax Convention [w:] Taxation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law (G. Maisto ed., IBFD
2012), Online Books IBFD, podrozdział 6.6 in fine.



Najważniejsze tezy Sądu Kasacyjnego (Włochy): 
Odwołanie się do wyroków TSUE w Sprawach DK

4) Pkt 124 wyroku TSUE: „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 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”

5) Pkt 130 wyroku TSUE: „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”

6) Pkt 131, 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”.



Najważniejsze tezy Sądu Kasacyjnego (Włochy): 
Finalne tezy (konkluzje)

Sąd Kasacyjny orzekł, 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, ponieważ:

1) 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 danej działalności gospodarczej];
2) 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];

3) 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 
przesądzają o odmowie statusu BO wobec LuxCo [domniemania nie wystarczą do wykazania prawnego lub umownego 
obowiązku przetransferowania otrzymywanych odsetek do innego podmiotu];
4) 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 adekwatne do natury/skali działalności LuxCo]

5) 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 LuxCo a nie tylko informacji dotyczących konkretnej pożyczki między LuxCo a spółką 
włoską]



Lekcja z Włoch dla Polski
1) Wyroki TSUE w Sprawach Duńskich nie są „lekiem na całe zło”
a) Nie uzasadniają badania substancji ekonomicznej dla ustalenia statusu BO 
b) Takie badanie jest zasadne dla ustalenia nadużycia w procesie wykładni i stosowania GAAR lub PPT 
c) Obecna praktyka organów podatkowych w Polsce prowadzi do nadużycia prawa podatkowego poprzez stosowanie 

koncepcji BO jak GAAR

2) Polska def. BO jest niezgodna z prawem międzynarodowym i unijnym, a więc pośrednio również z Konstytucją

3) Bonum ex malo non fit: zasady poboru WHT od 1 stycznia 2019 r. – z nową def.  BO - stanowią element 
najprawdopodobniej najgorszej jakościowo i najbardziej restrykcyjnej legislacji podatkowej w historii prawa, 
a) Umożliwia organom podatkowym niemalże arbitralne przyznawanie korzyści w WHT wynikających z unijnych 

dyrektyw i umów o UPO
b) Zagranicznym podatnikom uniemożliwia przewidzenie podatkowych rezultatów ich działalności inwestycyjnej i 

biznesowej w Polsce
c) Norma prawna składająca się na nowe zasady poboru WHT od 1.01.2019 r., analogicznie do przepisów o MDR i 

GAAR, należy do legislacji, której nie sposób przypisać waloru racjonalności
d) Do zagranicznych inwestorów reforma WHT wysłała jasny sygnał: nie ufamy wam! 
e) Ze złych przepisów prawa podatkowego, nie mogą narodzić się dobre konsekwencje dla państwa i jego obywateli

Cała nadzieja w polskich sądach administracyjnych, które, podobnie jak Sąd Kasacyjny we Włoszech, 
zracjonalizują podejście do stosowania koncepcji BO – BO to nie GAAR, a GAAR o nie CZAR-odziejska

różdżka





Dziękuję za uwagę☺
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