
1 
 

 

• Wymóg rzeczywistego właściciela (beneficial owner) na potrzeby zwolnienia z 

podatku u źródła przewidzianego w dyrektywie o spółkach matkach i spółkach 

córkach – wpływ wyroku TSUE w sprawach duńskich na sądy krajowe na 

przykładzie Francji   

 

 

Wyrok Conseil d'État z 5 lipca 2020 r. N° 423809 

ECLI:FR:CECHR:2020:423809.20200605 

 

Z tych powodów wynika, że status rzeczywistego właściciela dywidend należy uznać za 

warunek skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła przewidzianego w art. 5 

dyrektywy.  

 

(tłumaczenie własne) 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Biorąc pod uwagę następujące kwestie: 

 

(…) 

 

2. Po pierwsze, zgodnie z art. 1 dyrektywy 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatkowego mającego zastosowanie do spółek dominujących i spółek 

zależnych różnych państw członkowskich, zmienionej dyrektywą 2003/123/WE Rady z dnia 

22 grudnia 2003 r.: „1. Każde państwo członkowskie stosuje niniejszą dyrektywę: / - do wypłat 

zysków otrzymanych przez spółki tego państwa i pochodzących od ich spółek zależnych w 

innych państwach członkowskich, / - do wypłat zysków dokonanych przez spółki tego 

państwa do spółek innych państw członkowskich, których są one spółkami zależnymi. / 2. 

Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania przepisów krajowych lub umownych 

niezbędnych w celu uniknięcia oszustw i nadużyć ”. Zgodnie z art. 5 tej samej dyrektywy: „1. 

Zyski wypłacane przez spółkę zależną jej spółce dominującej są zwolnione z podatku u źródła”. 

 

3. Zgodnie z art. 119c Ogólnego Kodeksu Podatkowego, przyjętym w celu transpozycji 

dyrektywy 90/435/EWG, w brzmieniu mającym zastosowanie do sporu: „1. Podatek u źródła, 

o którym mowa w ust. 2 art. 119b nie ma zastosowania do dywidend wypłacanych osobie 

prawnej, która spełnia warunki wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu, przez spółkę lub 

organ podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 

podstawowej. / 2. Aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w ust. 1, osoba prawna musi 

wykazać dłużnikowi lub osobie zapewniającej wypłatę tego dochodu, że jest rzeczywistym 

właścicielem dywidend i spełnia następujące warunki: / a) miejsce faktycznego zarządu 

znajduje się w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej i zgodnie z postanowieniami 

umowy o unikaniu  podwójnemu opodatkowaniu podpisanej z państwem trzecim nie uważa 

się, aby jego rezydencja podatkowa znajdowała się poza Wspólnotą; / b) przyjmuje jedną z 

form prawnych wymienionych na liście utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra 

odpowiedzialnego za gospodarkę zgodnie z załącznikiem do dyrektywy Rady nr 90-435 z dnia 

23 lipca 1990 r. zmienionej dyrektywą Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r .;  

/ c) posiada bezpośrednio, nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata, co najmniej 25% 

kapitału podmiotu prawnego, który wypłaca dywidendy, lub zobowiązuje się do zachowania 

tego udziału bez przerwy przez okres co najmniej dwóch lat (...) / d) podlega obowiązkowi 

podatkowemu w państwie członkowskim, w którym ma miejsce faktycznego zarządu, bez 
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możliwości wyboru i bez zwolnienia. / (...) 3. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania, 

jeżeli z wypłaconych dywidend korzysta osoba prawna kontrolowana bezpośrednio lub 

pośrednio przez jednego lub więcej rezydentów państw niebędących członkami Wspólnoty, 

chyba że ta osoba prawna wykaże, że łańcuch udziałów nie ma jako głównego lub jednego z 

głównych celów skorzystania z postanowień ust1. (…) ”. 

 

4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważył w uzasadnieniu do wyroku z dnia 26 

lutego 2019 r. Skatteministeriet przeciwko T Danmark i Y Denmark Aps (sprawa C-116/16 i 

C-117/16, pkt 113), że mechanizmy dyrektywy 90/435, a w szczególności jej art. 5, „zostały 

wobec tego wprowadzone z myślą o sytuacjach, w których – bez ich zastosowania – wykonanie 

przez państwa członkowskie ich władztwa podatkowego mogłoby prowadzić do tego, że zyski 

wypłacane przez spółkę zależną na rzecz jej spółki dominującej byłyby podwójnie 

opodatkowane (…). Mechanizmy takie nie mogą natomiast mieć zastosowania, jeżeli 

właścicielem dywidend jest spółka mająca siedzibę do celów podatkowych poza Unią, 

ponieważ w takim wypadku zwolnienie z podatku u źródła z tytułu rzeczonych dywidend w 

państwie członkowskim, z którego je wypłacono, mogłoby prowadzić do tego, że dywidendy te 

nie byłyby skutecznie opodatkowane w Unii”. 

 

5. Z tych powodów wynika, że status rzeczywistego właściciela dywidend należy uznać za 

warunek skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła przewidzianego w art. 5 dyrektywy.  

W konsekwencji sąd nie naruszył prawa, orzekając, że skarżące spółki bezzasadnie 

utrzymywały, że przepisy ust. 2 art. 119c Ogólnego Kodeksu Podatkowego uzależniające 

skorzystanie ze zwolnienia od tego, że osoba prawna wykaże dłużnikowi lub osobie, która 

zapewnia wypłatę dywidendy, że jest ona rzeczywistym właścicielem, były niezgodne z celami 

dyrektywy 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. Jeżeli w uzasadnieniu sąd błędnie wskazał 

na dyrektywę 2003/123/WE, a nie dyrektywę 90/435/EWG zmienioną tą pierwszą 

dyrektywą, to ten błąd pisarski nie ma wpływu na samo uzasadnienie. 

 

6. Po drugie, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa nakładają ciężar dowodu 

na podatnika, to sąd dokonuje oceny, w świetle instrukcji i uwzględniając w stosownych 

przypadkach wstrzymanie się od głosu przez jedną ze stron w zakresie przedstawienia 

elementów, które ta strona jest w stanie dostarczyć i których można żądać jedynie od niej, czy 

sytuacja podatnika podlega obowiązkowi podatkowemu lub, w stosownych przypadkach, czy 

spełnia prawne przesłanki zwolnienia. 

 

7. Z dokumentów przedstawionych sędziom pierwszej instancji wynika, że administracja 

zakwestionowała przed sądem fakt, że luksemburska spółka dominująca Enka była 

rzeczywistym właścicielem spornych dywidend, wobec braku jakichkolwiek dowodów, takich 

jak wyciąg z konta bankowego potwierdzający, że spółka ta była rzeczywiście posiadaczem 

rachunku bankowego otwartego w Szwajcarii, na który wypłacano dywidendy. Uznając, na 

koniec suwerennej oceny wolnej od zniekształceń, że żaden z dokumentów przedstawionych 

przez skarżących nie był w stanie wykazać, że spółka ta zatrzymała sporne dywidendy 

wypłacone w 2007 r., sąd nie naruszył zasad dotyczących rozkładu ciężaru dowodu, ani nie 

naruszył prawa. 

 

8. Z powyższego wynika, że spółki Eqiom i Enka nie mają podstaw do żądania stwierdzenia 

nieważności wyroku, który kwestionują. Postanowienia art. L. 761-1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stoją na przeszkodzie obciążeniu kosztami państwa, które nie jest stroną 

przegrywającą w niniejszym postępowaniu. 

 

 

(tłumaczenie własne) 
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Oryginalny język wyroku 

 

Considérant ce qui suit : 

 

(…) 

 

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 

concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres 

différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 : 

" 1. Chaque Etat membre applique la présente directive : / - aux distributions de bénéfices reçues 

par des sociétés de cet Etat et provenant de leurs filiales d'autres Etats membres, / - aux 

distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet Etat à des sociétés d'autres Etats 

membres dont elles sont les filiales. / 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application 

de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus ". 

Aux termes de l'article 5 de cette même directive : " 1. Les bénéfices distribués par une filiale à 

sa société mère sont exonérés de retenue à la source ". 

 

3. Aux termes de l'article 119 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de la 

directive 90/435/CEE, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La retenue à la source prévue 

au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale 

qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme 

soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal. / 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 

1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement 

de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions 

suivantes : / a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté 

européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double 

imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté 

; / b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de 

l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 

90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 

2003 ; / c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au 

moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement 

de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins 

(...) / d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt 

sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. / (...) 3. Les 

dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une 

personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats 

qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne 

de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer 

avantage des dispositions du 1 (...) ". 

 

4. La Cour de justice de l'Union européenne a relevé dans les motifs de son arrêt du 26 février 

2019 Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C-117/16, point 

113) que les mécanismes de la directive 90/435/CEE, en particulier son article 5, sont " conçus 

pour des situations dans lesquelles, sans leur application, l'exercice par les États membres de 

leurs pouvoirs d'imposition pourrait conduire à ce que les bénéfices distribués par la société 

filiale à sa société mère soient soumis à une double imposition (...). De tels mécanismes n'ont en 

revanche pas vocation à s'appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société 

ayant sa résidence fiscale en dehors de l'Union puisque, dans un tel cas, l'exonération de la 

retenue à la source desdits dividendes dans l'État membre à partir duquel ils sont versés 

risquerait d'aboutir à ce que ces dividendes ne soient pas imposés de façon effective dans 

l'Union ". 
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5. Il résulte de ces motifs que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée 

comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 

de la directive. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés 

requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que les dispositions du 2 de l'article 119 ter du 

code général des impôts, en ce qu'elles subordonnent le bénéfice de l'exonération à la condition 

que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement 

des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, seraient incompatibles avec les objectifs de 

la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Si, dans ses motifs, la cour a mentionné 

improprement la directive 2003/123/CE et non la directive 90/435/CEE telle que modifiée par 

cette directive, cette erreur de plume est dépourvue d'incidence sur son raisonnement. 

 

6. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, 

il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de 

l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et 

qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre 

dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions 

légales d'une exonération. 

 

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration contestait 

devant la cour le fait que la société mère luxembourgeoise Enka ait été le bénéficiaire effectif 

des dividendes en litige, en l'absence d'élément, tel qu'un relevé d'identité bancaire, établissant 

que cette société était bien la titulaire du compte bancaire ouvert en Suisse sur lequel les 

dividendes ont été versés. En retenant, au terme d'une appréciation souveraine exempte de 

dénaturation, qu'aucune des pièces produites par les requérantes n'était de nature à établir que 

cette société avait appréhendé les dividendes litigieux versés en 2007, la cour n'a pas méconnu 

les règles de dévolution de la charge de la preuve ni commis d'erreur de droit. 

 

8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Eqiom et Enka ne sont pas fondées à demander 

l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui 

n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 

 

 

 

 

Wyroki powiązane 

 

1. Wyrok Conseil d'État z 25 października 2017 r. sygn. 374836 ECLI: FR: CECHR: 2017: 

374836.20171025 

2. Wyrok Sądu  Apelacyjnego Versailles z 3 lipca 2018 r. n ° 18VE00457 

3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 września 2017 r. w sprawie C-6/16 Eqiom 

SAS, dawniej Holcim France SAS, Enka SA przeciwko Ministre des Finances et des 

comptes publics, ECLI:EU:C:2017:641 

4. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (wielka izba) z 26.02.2019 r. w sprawie  

C-116/16 T Denmark, C-117/16 Y Denmark, Skatteministeriet przeciwko T Danmark 

i Y Denmark Aps, ECLI:EU:C:2019:135 

 

 

 

 



5 
 

 

Przepisy 

 

Francuski Ogólny Kodeks Podatkowy (Code général des impôts) 

Artykuł 119c ust. 2 Aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w ust. 1, osoba prawna 

musi wykazać dłużnikowi lub osobie zapewniającej wypłatę tego dochodu, że jest rzeczywistym 

właścicielem dywidend i spełnia następujące warunki (…) 

 

(tłumaczenie własne) 

 

Dyrektywa RADY 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu 

opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek 

zależnych różnych państw członkowskich  

Artykuł 5 Zyski, które spółka zależna wypłaca swojej spółce dominującej, są zwolnione z 

podatku potrącanego u źródła dochodu. 
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Główne problemy 

 

1. Klauzula rzeczywistego właściciela na gruncie dyrektywy o spółkach matkach i 

spółkach córkach – wymóg zapisu wprost czy możliwość wyinterpretowania? 

2. Definicja rzeczywistego właściciela na potrzeby unijnych dyrektyw – różnica pomiędzy 

odsetkami a dywidendami? 

3. Wpływ wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach duńskich na orzecznictwo 

sądów krajowych – przykład Francji oraz innych państw  


