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Streszczenie

Przystąpienie do systemy cash poolingu wiąże się z powstaniem istotnych skutków podatkowych. Należy zauważyć, że postanowienia 
poszczególnych umów cash poolingowych mogą się różnić. Cashpoolingmoże być tzw. cash poolingiem wirtualnym (któremu nie towarzyszą 
faktyczne transfery środków finansowych między uczestnikami) lub rzeczywistym (z któiym związane są wpływy i wypływy środków 
finansowych między rachunkami uczestników). Uczestnicy systemów cash-poolingowych mają wątpliwości, czy umowa cash poolingu 
powinna być uznana za rodzaj umowy pożyczki i w konsekwencji opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie mają też 
pewności, czy spółki uczestniczące w systemie cash poolingu powinny być uznawane za podatników VAT, czy usługi wykonywane przez pool 
leadera powinny być zwolnione z opodatkowania VAT, itp. W artykule omówione zostały konsekwencje podatkowe związane zawarcia umowy 
cash poolingu w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług.
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Summary
Cash pooling can have significant tax implications. It should be noted that cash pooling agreements may be stmctured in a variety of ways 

including notional cash pooling (where there is no actual transfer of money between cash pool participants) and zero-balancing cash pooling 
(where there may be actual inflow and outflow of cash to and from the accounts of particular pool members). Cash pooling participants have 
doubts if the cash pooling agreement should be treated as a loan agreement and being subject to tax on civil law transactions. They are also not 
certain if cash pooling participants should be considered as VAT taxpayers, if pool leader’s services should be subject to exemption from VAT, 
etc. The purpose of this article is to present the tax implications of the cash pooling agreement in the context of Polish regulations concerning 
VAT and tax on civil law transactions.
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1. Wprowadzenie

Cashpoolingjest narzędziem pozwalającym na zarządza
nie środkami finansowymi spółek należących do tej sa
mej grupy kapitałowej. Polega on na łączeniu sald wykazy
wanych na rachunkach bankowych poszczególnych spółek 
powiązanych. Umowy cash poolingowe należą do umów 
nienazwanych dlatego też postanowienia poszczególnych 
umów cash poolingowych mogą się różnić. Co do zasady 
w literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa rodzaje cash 
poolingu:

-  zero-balancing cash pooling, nazywany też cash poolin
giem rzeczywistym oraz

-  notional cash pooling, nazywany też cash poolingiem 
wirtualnym (Zwyrtek, 2006, s. 25; Kennedy, McGinty 
i McNally, 2008, s. 33).

Niektórzy autorzy, w ramach cash poolingu rzeczywis
tego, wyodrębniają dodatkowo dwa podtypy: cash pooling 
zakładający pełną konsolidację sald prowadzącą do pełnego 
„wyzerowania” sald dodatnich i ujemnych uczestników oraz 
cash pooling zakładający jedynie częściową konsolidację 
sald prowadzącą do pozostawienia na rachunkach uczest
ników z góry założonego salda dodatniego (Majdowski, 
2014, s. 24-32).

Niezależnie od rodzaju cash poolingu spółki uczestni
czące w takiej strukturze zakładają indywidualne rachunki 
bankowe w banku wybranym przez grupę kapitałową, do 
której należą. Jedna ze spółek uczestniczących w strukturze 
cash poolingu (najczęściej spółka matka) wybierana jest na 
tzw. pool leadera zwanego też agentem. Pool leader zarządza 
płynnością finansową wszystkich spółek należących do 
grupy. Zobowiązuje się on z reguły do całościowej obsługi 
systemu cash poolingu polegającej w szczególności na 
zapewnieniu finansowania spółkom wykazującym na ra
chunku bankowym saldo ujemne, a także na zagospodarowa
niu nadwyżek środków pieniężnych wykazywanych przez 
spółki posiadające na rachunku bankowym saldo dodatnie. 
Czynności zarządzania płynnością finansową są wykonywa
ne przez pool leadera odpłatnie lub nieodpłatnie, w za
leżności od ustaleń przyjętych przez spółki. Ustalenia te 
zależą w dużym stopniu od tego, czy pool leader wykonuje 
samodzielnie czynności polegające na obliczaniu wysokości 
odsetek należnych spółkom wykazującym salda dodatnie 
i odsetek należnych od spółek wykazujących salda ujemne, 
czy też czynności te deleguje na bank.

W wypadku cash poolingu rzeczywistego dla pool leadera 
zakładany jest rachunek bankowy, na który spółki 
wykazujące na rachunku salda dodatnie wpłacają nadwyżki
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finansowe i z którego środki pieniężne przekazywane są 
spółkom wykazującym salda ujemne. Transfery środków 
pieniężnych między rachunkami bankowymi są dokonywa
ne w ustalonych przez grupę okresach rozliczeniowych 
(często codziennie) tak, aby na koniec okresu rozliczenio
wego na indywidualnym rachunku bankowym każdego 
uczestnika systemu wykazane zostało umówione saldo 
(z reguły saldo zerowe), zaś rachunek bankowy pool leade
ra odzwierciedlał stan środków finansowych netto całej 
grupy kapitałowej. Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego 
na rachunku pool leadera wykazywane jest saldo dodatnie 
pool leader otrzymuje od banku odsetki, których wysokość 
negocjuje z bankiem. W sytuacji odwrotnej to pool leader 
płaci odsetki na rzecz banku. Pool leader dokonuje następ
nie rozliczeń ze spółkami uczestniczącymi w cash poolin
gu. Spółka uczestnicząca w systemie cash poolingu wyka
zująca na koniec okresu rozliczeniowego nadwyżki finan
sowe za ich ulokowanie na rachunku pool leadera otrzymu
je od pool leadera odsetki. Uczestnik cash poolingu, który 
wykazuje na koniec okresu rozliczeniowego saldo ujemne 
otrzymuje przelew z rachunku pool leadera w zamian za co 
płaci odsetki na rzecz pool leadera. Co istotne dla dalszych 
rozważań, wykazywany przez tego uczestnika cash poolin
gu debet zostaje uzupełnione przy wykorzystaniu środków 
przelanych na rachunek pool leadera przez inne spółki 
należące do grupy, które w danym okresie rozliczeniowym 
wykazały nadwyżki finansowe.

Systemowi cash poolingu wirtualnego nie towarzyszą 
faktyczne transfery środków pieniężnych między rachun
kami spółek należących do grupy. Rachunki wszystkich 
spółek uczestniczących w systemie cash poolingu wirtual
nego bank traktuje jako jedną, wirtualnie skonsolidowaną 
całość. W związku z tym, jeśli — po dokonaniu takiej 
wirtualnej konsolidacji — grupa wykazuje nadwyżki finan
sowe otrzymuje od banku odsetki. Odsetki te bank przeka
zuje albo od razu każdej ze spółek, która wykazała saldo 
dodatnie, albo przekazuje je pool leaderowi, który następ
nie przekazuje odsetki spółkom, wykazującym saldo dodat
nie. Gdy na skonsolidowanych wirtualnie rachunkach spó
łek powiązanych wykazane zostaje saldo ujemne, wówczas 
spółki wykazujące debet płacą odsetki na rzecz banku. 
Odsetki te płacone są na rzecz banku bezpośrednio przez 
każdą ze spółek lub za pośrednictwem pool leadera.

Niezależnie od rodzaju cash poolingu konsolidacja środ
ków finansowych posiadanych przez wszystkie spółki nale
żące do grupy pozwala na uzyskanie wielu korzyści. W li
teraturze przedmiotu zwraca się uwagę na cztery pod
stawowe przyczyny, dla których spółki decydują się na 
wdrożenie systemu cash pooligu. Po pierwsze wykorzys
tuje się go do obniżenia kosztów bankowych (kosztów 
transakcyjnych), które powstają w sytuacji, gdy każda ze 
spółek posiada własny, indywidualny rachunek bankowy 
i przelewa środki finansowe na rachunek indywidualny 
należący do innej spółki. Po drugie uczestnicy cash poolin
gu, gromadząc nadwyżki finansowe wszystkich podmiotów 
na jednym rachunku i wykorzystując ekonomię skali mają 
możliwość wynegocjowania z bankiem wyższych odsetek 
od posiadanych nadwyżek finansowych. Po trzecie, cash 
pooling pozwala lepiej kontrolować płynność poszczegól
nych spółek powiązanych, jak i grupy kapitałowej jako 
całości. Po czwarte system ten pozwala na ograniczenie

kosztów związanych z dofinansowywaniem spółek wyka
zujących niedobory finansowe. Spółki, które potrzebują 
dofinansowania otrzymują je w pierwszej kolejności ze 
środków pochodzących z nadwyżek finansowych innych 
uczestników systemu cash poolingu. Nie muszą zatem 
płacić odsetek od kredytów, których wysokość jest zawsze 
wyższa od odsetek oferowanych od lokat (Rafio, Van der 
Breggen, Albero i Moelands, 2010, s. 18).

Najczęściej na zarządzanie środkami finansowymi za 
pomocą struktur cash poolingowych decydują się spółki 
należące do dużych, międzynarodowych, grup kapitało
wych. Ilość interpretacji podatkowych dotyczących cash- 
poolingu świadczy o tym, że coraz częściej w strukturach 
cash poolingowych uczestniczą również polskie spółki. 
Mimo że polskie spółki coraz częściej zawierają umowy 
cash poolingowe wciąż mają trudności z ustaleniem skut
ków podatkowych związanych z przystąpieniem do sys
temu cash poolingu. W ustawach podatkowych nie ma bo
wiem regulacji odnoszących się wprost do cash poolingu.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. 
o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU 2010, 
nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: u.p.c.c.) wymienione zo
stały umowy podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. 
Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych podlegają następujące umo
wy:

-  umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw mająt
kowych,

-  umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych 
tylko co do gatunku,

-  umowy darowizny — w części dotyczącej przejęcia 
przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań 
darczyńcy,

-  umowy dożywocia,
-  umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie 

współwłasności — w części dotyczącej spłat lub dopłat,
-  ustanowienie hipoteki,
-  ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym niepra

widłowego, oraz odpłatnej służebności,
-  umowy depozytu nieprawidłowego,
-  umowy spółki.
W literaturze przedmiotu panuje zgoda co do tego, że 

katalog czynności podlegających opodatkowaniu podat
kiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem za
mkniętym (Chustecka, 2010, s. 18: Mariański i Strzelec, 
2007, s. 16). Jak słusznie podkreśla się w judykaturze 
zamknięty charakter katalogu czynności prawnych obcią
żonych podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyklu
cza jakąkolwiek możliwość opodatkowania umów nieznaj- 
dujących swojego dokładnego odpowiednika wśród tych 
wymienionych w art. 1 ust. 1 u.p.c.c., nawet gdyby fak
tycznie łączyły one w sobie pewne elementy kilku umów 
nazwanych, podlegających podatkowi. W związku z tym, 
aby odpowiedzieć na pytanie, czy umowa cash poolingu 
podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno
prawnych należy zastanowić się nad tym, czy można ją  
uznać za jedną z umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 
u.p.c.c., w szczególności za umowę pożyczki?
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Essentialia negotii umowy pożyczki określone zostały 
w art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego (DzU 2014, nr 121 ze 
zm, dalej: Kc). Zgodnie z tym przepisem przez umowę 
pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na 
własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy 
oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje 
się zwrócić tę samą ilość pieniędzy, albo tę samą ilość 
rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Aby daną 
umowę uznać za umowę pożyczki nie jest przy tym 
niezbędne jednoznaczne i dokładne posłużenie się sfor
mułowaniami, użytymi w tym przepisie. Rzeczywiste zna
czenie i wola stron umowy może być ustalona w oparciu 
o art. 65 § 2 Kc (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lis
topada 201 lr., sygn. III CSK 38/11). W związku z tym, 
niezależnie od stosowanej w umowie cash poolingu no
menklatury, należy zastanowić się nad tym, czy jej ucze
stnicy wyrażają wolę udzielania sobie pożyczek. Należy 
przy tym pamiętać o tym, że postanowienia poszczegól
nych umów cash poolingowych mogą się różnić. W związ
ku z tym, w zależności od przyjętych przez strony danej 
umowy postanowień, konsekwencje podatkowe zawarcia 
umowy cash poolingowej mogą być różne (Jurkiewicz, 
2008, s. 15).

W wypadku umowy cash poolingu wirtualnego nie po
winno być wątpliwości co do tego, że umowa ta może być 
uznawana za umowę pożyczki zawieraną między uczestni
kami systemu cash poolingowego. Jak zaznaczano na wstę
pie, cash pooling wirtualny nie jest związany z dokonywa
niem transferów środków pieniężnych między rachunkami 
poszczególnych spółek. Dochodzi wyłącznie od wirtualnej 
konsolidacji sald uczestników tego systemu. Wirtualna 
konsolidacja sald jest dokonywana przez bank obsługujący 
grupę spółek powiązanych.

W wypadku zaś umowy cash poolingu rzeczywistego 
sytuacja wygląda inaczej. Środki pieniężne są bowiem 
faktycznie przelewane między rachunkiem bankowym na
leżącym do pool leadera a indywidualnymi rachunkami 
bankowymi należącymi do poszczególnych spółek. Analiza 
postanowień typowej umowy cash poolingu rzeczywistego, 
która zakłada świadczenie kompleksowej usługi zarządza
nia środkami finansowymi, prowadzi jednak do wniosku, 
że również tego rodzaju umowa nie spełnia warunków 
koniecznych do uznania jej za umowę pożyczki. Po pierw
sze warto zauważyć, że spółki uczestniczące w systemie 
cash poolingu nie zawierają miedzy sobą żadnej umowy. 
Zawierają one wyłącznie umowy z pool leaderem. Umowy 
te mają charakter dwustronny. Zawierając umowę z pool 
leaderem spółki uczestniczące w systemie cash poolin- 
gowym nie zobowiązują się jednak do przenoszenia włas
ności określonych kwot pieniężnych na rzecz pool leadera. 
Takich kwot pieniężnych nie da się bowiem z góry okre
ślić. W dniu zawarcia umowy z reguły nie wiadomo też, 
czy dana spółka wykaże w przyjętym okresie rozliczenio
wym saldo ujemne, czy też nadwyżki finansowe (a jeśli tak 
to w jakiej wysokości). Kwota ewentualnej „pożyczki” 
przekazywanej między pool leaderem a spółkami uczestni
czącymi w systemie pozostaje więc niezidentyfikowana. 
W związku z tym nie można uznać, że przez zawarcie 
umowy cash poolingu rzeczywistego dochodzi de facto do 
zawarcia umowy pożyczki między pool leaderem a spółką 
będącą uczestnikiem systemu cash poolingu.

Trudno byłoby również argumentować, że cash poolin- 
gowi rzeczywistemu towarzyszy zwieranie umów poży
czek między poszczególnymi spółkami uczestniczącymi 
w tym systemie. Należy bowiem zauważyć, że nawet jeśli 
dana spółka wykazuje w danym okresie rozliczeniowym 
saldo dodatnie i przekazuje nadwyżki finansowe na rachu
nek pool leadera to nie wie, czy — i ewentualnie w jakim 
zakresie — wykazane przez nią nadwyżki zostały wyko
rzystane na dofinansowanie innych uczestników systemu. 
Nawet jeśli pool leader wykorzystał przekazane przez nią 
środki na dofinansowanie spółek wykazujących debet, to 
spółka wykazująca saldo dodatnie najczęściej nie zna na
zwy spółki, która skorzystała w danym okresie z dofinan
sowania (zwłaszcza, że do systemu cash poolingowego 
przystępuje zazwyczaj wiele podmiotów).

Warto też zauważyć, że jeśli żadna ze spółek nie wyka
zuje w danym okresie rozliczeniowym sald ujemnych 
wszystkie nadwyżki wykazane przez uczestników systemu 
pool leader może przeznaczyć na cele inwestycyjne. W ta
kim wypadku tym bardziej brak jest podstaw, aby trak
tować przekazane przez spółkę uczestniczącą w systemie 
nadwyżki finansowe jako kwotę pożyczki udzielonej innej 
spółce należącej do grupy. Należy też pamiętać o tym, że 
rozliczenia w systemie cash poolingowym są często doko
nywane każdego dnia. W związku z tym, jednego dnia 
dana spółka może ulokować nadwyżki finansowe na ra
chunku prowadzonym przez pool leadera, zaś drugiego 
dnia może wykazać saldo ujemne, które zostanie pokryte 
ze środków znajdujących się na rachunku grupowym. Przy 
takim systemie rozliczeń trudno byłoby zidentyfikować 
spółki spełniające definicję pożyczkodawcy („dający poży
czkę”) i pożyczkobiorcy („biorący pożyczkę”).

W związku z powyższym w literaturze przedmiotu słusz
nie argumentuje się, że umowy cash poolingu nie powinny 
być uznawane za umowy pożyczki (Sekita, 2001, s. 57: 
Budziszewski, 2011, s. 58-60: Kurząc, 2011, s. 528: Ga
jewski, 2013, s. 47). Są to umowy nienazwane, które nie 
podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywil
noprawnych. Z takim stanowiskiem zgadzają się organy 
podatkowe (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z dnia 26 maja 2014 r„ IBPBII/1/436 93/ 
14/ASz, z dnia 13 maja 2014 r„ IBPBII/1/436-71/14/ASz, 
z dnia 15 kwietnia 2014 r„ IBPBII/1/436-54/14/MCZ; Dy
rektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 r„ 
ILPB2/436-45/14-2/MK; Dyrektora Izby Skarbowej w Byd
goszczy z dnia 20 czerwca 2013 r„ ITPB2/436 57/13/TJ). 
Argumentują one, że w przypadku cash poolingu mamy do 
czynienia z  trzema przynajmniej podmiotami, a mianowi
cie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, 
podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz ban
kiem występującym w roli pośrednika działającego we 
własnym imieniu. Z  tytułu uczestnictwa w tych transakcjach 
dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i  obo
wiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia 
umowy pożyczki, ponieważ brak je s t zobowiązania do prze
niesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umo
wie podmiot. Uczestnik cash poolingu posiadający wolne 
środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej 
wysokości i  przez którego uczestnika. Tym samym nie je s t 
skonkretyzowana druga strona transakcji, ja k  też je j przed
miot, ponieważ źródłem, z  którego zostanie zasilony rachunek
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o saldzie debetowym, je s t rachunek zbiorczy, na którym  
gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je  
uczestników cash poolingu. Należy stwierdzić, iż  zawarcie 
umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością 
finansową cash pooling nie zostało wymienione w ustawo
wym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu po
datkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego 
typu nie można również zakwalifikować jako  umowy po
życzki. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ra
mach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem  
od czynności cywilnoprawnych (interpretacja Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 r., 
IPPB2/436-51/14-4/LS).

3. Podatek od towarów i usług 
3.1. Uwagi wstępne

Jak była o tym mowa w systemach cash poolingowych 
występują trzy kategorie podmiotów, które pełnią inne 
funkcje i w konsekwencji wykonują inne czynności. Są to: 
bank, pool leader i „zwykli” uczestnicy cash poolingu. 
Należy się zatem zastanowić, czy wykonywanie przez te 
podmioty czynności niezbędnych do funkcjonowania sys
temu cash poolingu podlega opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 
2014 r. o podatku od towarów i usług (DzU 2011, nr 177, 
poz. 1054 ze zm„ dalej: ustawa VAT) do czynności pod
legających opodatkowaniu zalicza się między innymi od
płatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie 
natomiast z art. 8 ustawy VAT przez świadczenie usług 
rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów 
w rozumieniu art. 7 ustawy VAT. Co do zasady, świad
czenie usług podlega zatem opodatkowaniu wówczas, gdy 
jest czynnością odpłatną (w wyjątkami wskazanymi 
w art. 8 ust. 2 ustawy VAT). O czynności „odpłatnej” 
można mówić wówczas, gdy pomiędzy zapłatą a wykonaną 
czynnością istnieje bezpośredni związek o charakterze 
przyczynowym. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu 
związek ten musi być na tyle wyraźny, aby można było 
uznać, że określona płatność następuje za wykonane świad
czenie (Bartosiewicz, 2012, s. 92-93). Warto przy tym 
zauważyć, że nie zawsze otrzymanie środków pieniężnych 
od innej spółki jest uznawane za odpłatność za wykonaną 
usługę. W literaturze przedmiotu, jako przykład sytuacji, 
w której nie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług, 
powołuje się przypadek dofinansowania spółki zależnej 
przez spółkę matkę. Argumentuje się, że jeśli spółka matka 
przekazuje spółce zależnej kwoty na pokrycie bieżących 
lub przyszłych kosztów działalności i takie dofinansowanie 
nie jest związane z jakimkolwiek świadczeniem wzajem
nym ze strony spółki zależnej na rzecz spółki matki, to nie 
można uznać, że dochodzi tu do wykonania jakiejkolwiek 
czynności odpłatnej (Michalik, 2013, s. 144).

3.2. Usługi wykonywane przez bank

Bez wątpienia podmiotem świadczącym usługi związane 
z obsługą systemu cash poolingu jest bank. Usługa banku 
polega przede wszystkim na prowadzeniu rachunków ban

kowych poszczególnych spółek uczestniczących w syste
mie cash poolingu i rachunku bankowego pool leadera. 
W wypadku cash poolingu rzeczywistego bank zajmuje się 
też dokonywaniem na zlecenie poszczególnych spółek 
transferów pieniężnych między rachunkami, zdarza się też, 
że na zlecenie pool leadera oblicza kwoty odsetek należ
nych spółkom wykazującym saldo dodatnie oraz wymagal
nych od spółek wykazujących saldo ujemne, itp. W wypad
ku cash poolingu wirtualnego bank z reguły zajmuje się 
natomiast konsolidowaniem sald wykazywanych przez po
szczególnych uczestników systemu, ustalaniem sald na 
rachunkach i naliczaniem oprocentowania należnego wszy
stkim spółkom należącym do grupy kapitałowej. Usługi 
wykonywane przez bank, jako typowe usługi finansowe, 
korzystają ze zwolnienia od opodatkowania z VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 ustawy VAT ze 
zwolnienia od opodatkowania korzystają między innymi 
usługi:

-  udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz 
usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredy
tów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredy
tami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę, lub 
pożyczkodawcę (art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT):

-  w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowa
dzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju trans
akcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, 
długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świad
czeniu tych usług (art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT).

3.3. Usługi wykonywane przez pool leadera

Nieco inną rolę w systemie cash poolingu spełnia pool 
leader. Warto przy tym zauważyć, że funkcja pool leadera 
często jest powierzana jednej ze spółek należących do 
grupy kapitałowej, która zajmuje się „zwykłą” działalnoś
cią operacyjną. Innymi słowy, pool leader najczęściej nie 
jest podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług 
finansowych, ale spółką zajmującą się handlem, czy produ
kcją, itp. Jak była o tym mowa na wstępie, pool leader 
otrzymuje środki pieniężne od tych uczestników cash po
olingu, którzy wykazują nadwyżki finansowe (w zamian za 
co wypłaca na ich rzecz odsetki) i pokrywa niedobory 
finansowe spółek wykazujących na rachunkach salda ujem
ne (w zamian za co otrzymuje od nich odsetki). Do 
obowiązków pool leadera najczęściej należy zarządzanie 
środkami finansowymi wpłaconymi na rachunek poolin- 
gowy. Pool leader zajmuje się też negocjowaniem z ban
kiem wysokości oprocentowania salda dodatniego uczestni
ków cash poolingu, reprezentuje poszczególnych uczestni
ków cash poolignu w kontaktach z bankiem, monitoruje 
przepływy pieniężne, przesyła uczestnikom informacje 
o saldzie środków pieniężnych, naliczonych odsetkach, itp. 
W praktyce często zdarza się, że za wykonywanie tego 
rodzaju czynności uczestnicy systemów cash poolingu pła
cą na rzecz pool leadera odrębne wynagrodzenie.

Pojawia się w związku z tym pytanie, czy usługi wyko
nane przez pool leadera powinny podlegać opodatkowaniu 
VAT, a jeśli tak to na jakich zasadach? Zagadnienie to 
w praktyce budzi kontrowersje. Niektóre podmioty peł
niące funkcje pool leadera stoją na stanowisku, że wykony
wane przez nie usługi powinny zostać opodatkowane VAT 
przy zastosowaniu stawki podstawowej (tj. 23%). Zdarza
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się też, że pool leaderzy argumentują, że wykonywane 
przez nich czynności powinny być zwolnione z VAT na 
zasadach analogicznych, jak usługi świadczone przez bank. 
W ustawie VAT wprowadzone zostało bowiem zwolnienie 
dla usług pomocniczych w stosunku do usług finansowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy VAT zwolnienie od 
opodatkowania stosuje się również do świadczenia usługi 
stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37 
— 41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy 
oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie 
z ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy VAT. Zgodnie z art. 43 
ust. 14 i 15 ustawy VAT nie mogą to być jednak usługi 
stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa 
w ust. 1 pkt 7 i 37-41, czynności ściągania długów, w tym 
factoringu, usług doradztwa oraz usług w zakresie leasingu. 
W piśmiennictwie podatkowym zwraca się uwagę na to, że 
aby zwolnić daną usługę z opodatkowania na podstawie 
art. 43 ust. 13 ustawy VAT trzeba spełnić łącznie cztery 
przesłanki:

1) usługa pomocnicza stanowi element usługi finanso
wej czy ubezpieczeniowej,

2) element ten stanowi jednocześnie odrębną całość,
3) element ten jest właściwy do świadczenia usługi 

zwolnionej,
4) element ten jest niezbędny do świadczenia usługi 

zwolnionej (Matusiakiewicz, 2011, s. 19).
Z uwagi na powyższe chcąc ustalić zasady opodatkowa

nia VAT usługi wykonywanej przez pool leadera należy 
odpowiedzieć na następujące pytania:

1) Czy usługi pool leadera stanowią „element” usługi 
świadczonej przez bank?

2) Czy usługi pool leadera stanowią odrębną całość?
3) Czy usługi pool leadera są „właściwe” oraz „nie

zbędne” do wykonania usługi zwolnionej świadczonej 
przez bank?

4) Czy usługi pool leadera są „niezbędne” do wykona
nia usługi zwolnionej przez bank?

Przed koniecznością odpowiedzi na powyższe pytania 
stanął NSA, który analizował zasady opodatkowania VAT 
usługi wykonywanej przez pool leadera. Na gruncie rozpat
rywanej sprawy NSA stwierdził, że usługi wykonywane 
przez pool leadera powinny być uznane za element usługi 
wykonywanej przez bank. Sąd argumentował, że działania 
pool leadera są ściśle uzależnione od istnienia całego 
systemu cash poolingu i funkcjonalnie powiązane z jego 
pozostałymi jego elementami. Zdaniem NSA czynności 
podejmowane przez pool leadera, takie jak: naliczanie 
odsetek od sald, czy monitorowanie przepływów pienięż
nych, stanowią element pomocniczy względem zasadniczej 
usługi finansowej świadczonej przez bank. Uniezależnienie 
czynności pool leadera od czynności podejmowanych 
przez bank w ramach stworzonej struktury miałoby zda
niem sądu charakter sztuczny z ekonomicznego punktu 
widzenia. Usługa pool leadera nie stanowi bowiem celu 
sama w sobie, lecz służy lepszemu wykorzystaniu usługi 
zasadniczej świadczonej przez bank. Zdaniem NSA czyn
ności pool leadera powinny być także uznane za „właś
ciwe” oraz „niezbędne” dla usługi finansowej wykonywa
nej przez bank. Zdaniem sądu ich wykonywanie jest ko
nieczne z punktu widzenie całej struktury cash poolingu, 
gdyż umożliwia dokonywanie odpowiednich operacji ban

kowych związanych z wykonywaniem umowy w ramach 
stworzonej struktury. W uzasadnieniu wyroku sąd nie 
odniósł się wprost to kwestii związanej z możliwością 
uznania usług pool leadera za odrębną całość. Można 
jednak założyć, że zdaniem NSA wykonywane przez pool 
leadera czynności mogą być traktowane jako stanowiące 
odrębną całość, gdyż sąd za zasadne uznał objęcie usług 
wykonywanych przez pool leadera zwolnieniem od opodat
kowania (wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2014 r„ sygn. 
I FSK 237/13). Podobne stanowisko prezentowane jest 
przez organy podatkowe. Uważają one, że usługi komplek
sowego zarządzania płynnością finansową grupy wykony
wane przez pool-leadera powinny być zaliczone do usług 
zwolnionych z opodatkowania VAT.

Z analizy interpretacji podatkowych dotyczących zasad 
opodatkowania usług pool leadera wynika jednak, że zda
niem organów podatkowych wykonywane przez pool lea
dera usługi mogą być zwolnione od opodatkowania na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT bez koniecz
ności uznawania ich za usługi pomocnicze względem usług 
finansowych na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy VAT 
(interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z dnia 16 kwietnia 2014 r„ IPPP3/443-91/14-2/IG; inter
pretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 
19 marca 2014 г., IBPP2/443 231/14/ICz; interpretacja Dy
rektora Izby Skarbowej w odzi z dnia 18 marca 2014 r„ 
IPTPP2/443-967/13-5/JN).

3.4. Status podatkowy spółki uczestniczącej 
w cash poolingu

O ile nie ma większych kontrowersji co do tego, że za 
usługi w rozumieniu art. 8 ustawy VAT powinny być 
uznane czynności wykonywane przez bank i pool leadera,
0 tyle pojawiają się wątpliwości co do zasad opodat
kowania VAT poszczególnych, „zwykłych” uczestników 
cash poolingu. Pojawia się pytanie, czy „zwykły” ucze
stnik cash poolingu może być uznany za podmiot świad
czący jakąkolwiek usługę w rozumieniu przepisów ustawy 
VAT. Jak była o tym mowa, jeśli spółka uczestnicząca 
w systemie cash poolingowym wykazuje na rachunku saldo 
dodatnie, to otrzymuje od pool leadera wynagrodzenie 
w postaci odsetek. Czy jednak otrzymane odsetki powinny 
być traktowane jako odpłatność za usługę polegającą np. na 
zapewnianiu finansowania innym uczestnikom systemu 
cash poolingu?

Z analizy interpretacji podatkowych wynika, że zdaniem 
organów podatkowych czynności wykonywane przez ucze
stników systemu cash poolingu stanowią jedynie elementy 
pomocnicze, konieczne dla efektywnego świadczenia przez 
inny podmiot (tj. pool leadera) usługi cash poolingu (np. 
interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z dnia 28 kwietnia 2014 r„ IPPP1/443-259/14-2/MP oraz 
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 
2014 r„ ITPP1/443- 17/14/BS). Organy podatkowe argumen
tują, że w przypadku czynności wykonywanych w ramach 
cash poolingu usługa świadczona jest wyłącznie przez bank 
oraz pool leadera. Pozostali uczestnicy systemu cash-po- 
olingu są jedynie odbiorcami usługi w związku z tym, nie 
podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów
1 usług (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z dnia 19 lutego 2014 г., IPTPP2/443 909/13 5/IR oraz
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z dnia 17 lipca 2013r„ IPTPP2/443 387/13 2/PR; Dyrek
tora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 czerwca 
2013 г., IBPP2/443 298/13/ICz; Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r., ILPP4/443 561/13 
2/ISN). Innymi słowy organy podatkowe uważają, że spó
łki wykazujące salda dodatnie przekazując nadwyżki finan
sowe na rachunek pool leadera nie działają w charakterze 
podatników w rozumieniu mowa w art. 15 ust. 1 ustawy 
VAT.

W wydawanych interpretacjach organy podatkowe ar
gumentują:
W ramach opisanego systemu zarządzania płynnością to 
Pool Leader zobowiązuje się zasadniczo dc całościowej 
obsługi Systemu, polegającej w szczególności na zawarciu 
stosownej umowy z  Bankiem, zagospodarowaniu nadwyżek 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku konsoli
dującym, a także na zapewnieniu Uczestnikom Systemu 
finansowania, w sytuacji gdy prowadzone przez nich ra
chunki źródłowe wykażą saldo ujemne na koniec danego 
okresu rozliczeniowego. Zatem w ramach analizowanego 
Systemu mamy do czynienia z  kompleksową Umową, której 
przedmiotem Jest zarządzanie płynnością finansową przez 
Pool Leadera na rzecz Spółki. (..) Natomiast działania 
Spółki (Uczestnika Systemu) będzie ograniczać się do udo
stępnienia rachunków bankowych (tj. rachunku źródłowego 
i  rachunku lustrzanego) oraz zgromadzonych na nich środ
ków pieniężnych. Pozostałych uczestników Systemu nie 
będzie łączył żaden stosunek prawny ze Spółką, na pod
stawie którego Spółka byłaby zobowiązana do wykonania 
Jakiegokolwiek świadczenia na rzecz innego Uczestnika. 
Zatem w ramach omawianej Umowy to Pool Leader świad
czył będzie za wynagrodzeniem kompleksowe usługi na 
rzecz Spółki, które będą podlegały opodatkowaniu VAT. 
Wszelkie czynności wykonywane w ramach świadczonej 
usługi (w tym m.in. przyjmowanie i  składanie depozytów  
przez Spółkę, wyplata lub otrzymanie odsetek z  tytułu 
korzystania z  finansowania lub zapewnienie finansowania 
w związku z  nadwyżkami zanotowanymi na kontach źródło
wych) nie mogą być rozpatrywane dla potrzeb VA T odręb
nie od samej usługi zarządzania płynnością finansową 
przez Pool Leadera (czynności te stanowić bowiem będą 
nierozerwalny element świadczonej przez Pool Leadera 
kompleksowej usługi podlegającej opodatkowaniu VAT). 
W konsekwencji uznać należy, że żadna z  opisanych czyn
ności podejmowanych przez Spółkę w ramach Systemu 
i  w związku z  usługami świadczonymi przez Pool Leadera
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nie będzie uznana za świadczenie usług przez Spółkę na 
rzecz Pool Leadera lub innych Uczestników Systemu (inter
pretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 
31 lipca 2013 r„ IPPP3/443 478/13 2/SM).

Podsumowując, dla spółki będącej „zwykłym” uczest
nikiem systemu cash poolingu (nie będącej pool leaderem) 
przystąpienie do tego systemu będzie, co do zasady, neu
tralne z punktu widzenia rozliczeń VAT. Innymi słowy 
spółka ta nie będzie musiała traktować otrzymanego od 
pool leadera oprocentowania jako wynagrodzenia za wyko
naną usługę.

Warto przy tym zauważyć, że spółka ta będzie jednak 
musiała wykazać import usług w sytuacji, gdy będzie 
płacić wynagrodzenie za czynności wykonywane przez 
pool leadera lub bank, jeśli podmioty te będą podmiotami 
zagranicznymi (nie będą w Polsce posiadać siedziby ani 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). Zgodnie 
z art. 28b ust. 1 ustawy VAT miejscem świadczenia usług 
w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika 
(w rozumieniu art. 28a tej ustawy) jest, co do zasady 
miejsce, w którym usługobiorca (podatnik) posiada siedzi
bę. Ponieważ jednak zarówno usługa wykonywana przez 
bank, jak i usługa pool leadera są uznawane za usługi 
zwolnione z VAT spółka będąca uczestnikiem systemu 
wykaże import usługi zwolnionej z VAT.

4. Podsumowanie

Konkludując, typowa umowa cash poolingu zawierana 
między uczestnikiem systemu a pool leaderem nie powinna 
być uznawana za umowę pożyczki. W konsekwencji jej 
zawarcie nie powinno wiązać się z koniecznością uisz
czenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Zawarcie 
umowy cash poolingu będzie zatem neutralne na gruncie
u.p.c.c.

Przystąpienie do systemu cash poolingu będzie nato
miast wywoływać skutki na gruncie ustawy VAT. Usługa
mi podlegającymi opodatkowaniu VAT będą usługi wyko
nywane przez bank oraz przez pool leadera, przy czym 
usługi te będą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania 
VAT. Dla „zwykłego” uczestnika cash poolingu przy
stąpienie do tego systemu jest co do zasady neutralne 
w zakresie VAT, chyba że wiąże się ono z koniecznością 
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