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Streszczenie

Cash-pooling pozwala na zarządzanie środkami finansowymi spółek powiązanych. Ilosc interpretacji podatkowych dotyczących cash- 
poolingu świadczy o tym, ze polskie społki coraz cześciej uczestnicza w tym systemie. Wciaz jednak maja trudności z ustaleniem skutkow 
podatkowych zwiazanych z zawarciem umowy cash-poolingowej, gdyz w przepisach polskich ustaw podatkowych brak jest regulacji 
odnoszacych sie wprost do umowy cash poolingu. Najwieksze watpliwosci podatkowe towarzyszace zawarciu umowy cash poolingu zwiazane 
sa z zagadnieniem cen transferowych, niedostatecznej kapitalizacji i podatku u źrodła. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie skutkow 
podatkowych, jakie zawarcie umowy cash poolingu wywołuje w podatku dochodowym od osob prawnych.
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Summary

Intra-group cash pooling structures allow to efficiently manage intercompany lending among members of the group, reducing financing costs 
to the group as a whole, etc. The number of tax rulings shows that Polish companies more and more frequently take part in cash pooling structures. 
Tax consequences of the cash pooling agreement still give rise to various controversies because Polish tax law does not provide any special 
regulations on the tax treatment of cash pooling agreements. The main doubts resulting from a cash pooling agreement concern: transfer pricing, 
thin capitalization and withholding tax. The purpose of this article is to present tax implications of the cash pooling agreement in the context of 
corporate income tax.
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1. Wprowadzenie 2. Zasady ustalania przychodów

Uczestnikami systemow cash poolingowych sa co do 
zasady społki kapitałowe, dlatego tez staja one przed 
koniecznoźscia ustalenia skutkoź w powstaja cych na gruncie 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osob prawnych (DzU 2011, nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 
„u.p.d.o.p.’’). Podobnie jak w wypadku ustawy z dnia 
9 wrzeźsnia 2000 r. o podatku od czynnoźsci cywilnopraw
nych (DzU 2010, nr 101, poz. 649zezm.) oraz ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towaroźw i usług (DzU 2011, 
nr 177, poz. 1054 ze zm.) w przepisach u.p.d.o.p. brak jest 
regulacji odnosza cych sie wprost do cash poolingu. 
Wa tpliwosźci powstaja zwłaszcza przy odpowiedzi na pyta
nie, czy przy zaliczaniu do kosztow uzyskania przychodow 
odsetek płaconych przez uczestnika systemu cash poolingu 
nalezy stosować przepisy dotyczace tzw. niedostatecznej 
kapitalizacji, jaka stawka podatku u zźroźdła opodatkowacź 
wypłacane odsetki, czy nalezy sprawdzac, czy warunki 
ustalane w umowie cash poolingowej odpowiadaja warun
kom stosowanym przez podmioty niezalezne?

Społki uczestniczace w systemach cash poolingu, ktźre 
wykazuja na rachunkach saldo dodatnie sa źswiadome tego, 
ze do przychodow podlegajacych opodatkowaniu nalezy 
zaliczyc odsetki otrzymywane od pool leadera. Wiedza tez, 
ze odsetki powinny byc zaliczane do przychodow pod- 
legajacych opodatkowaniu dopiero w momencie ich otrzy
mania. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. do 
przychodoź w podlegaja cych opodatkowaniu nie zalicza sie 
kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od nalezno- 
źci, w tym rowniez od udzielonych pozyczek (kredytów).

Więcej watpliwosci maja społki wykazujace na rachunku 
saldo ujemne. Nie wiedza one, czy powinny one wykazywac 
przychody w zwiazku z otrzymywaniem od pool leadera 
wpłat majacych na celu wyrownanie salda ujemnego? 
Nalezy pamietac o tym, ze zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 
u.p.d.o.p. do przychodoźw podlegaja cych opodatkowaniu 
zaliczane sa takze otrzymane nieodpłatnie lub czeźciowo 
odpłatnie rzeczy lub prawa, a takze inne nieodpłatne lub 
czesciowo odpłatne źwiadczenia. Społki wskazujace
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debet zastanawiają się zatem, czy otrzymywane od pool 
leadera wpłaty słu^ace wyrównaniu salda ujemnego sa 
„nieodpłatnym swiadczeniem’’ w rozumieniu u.p.d.o.p.?

Odpowiedz na tak zadane pytanie powinna byc oczywiś
cie negatywna. Wpłaty dokonywane przez pool leadera 
majace na celu wyrownanie sald nie maja bowiem charak
teru definitywnego. Jak słusznie zauwaza sie w judykatu- 
rze, za przychod moze byc uznane jedynie przysporzenie 
o charakterze trwałym, ktośre definitywnie powieksza ak
tywa osoby prawnej (wyrok NSA z dnia 12 lutego 2013 r., 
sygn. II FSK 1248/11 i wyrok NSA z dnia 19 grudnia 
2012 r., sygn. II FSK 871/11). Poniewaz otrzymywane 
przez uczestnikośw cash poolingu wpłaty maja ce na celu 
uzupełnienie wykazywanych na rachunkach debetośw maja 
zaśs charakter zwrotny nie moga bycś uznawane za przy
chody podlegajace opodatkowaniu (Majdowski, 2014, 
s. 24-32). Z takim pogladem zgadzaja sie organy podat
kowe. Uwazaja one, ze srodki transferowane miedzy uczes
tnikami struktury cash poolingu, poza odsetkami definityw
nie wypłacanymi na uczestnikośw struktury sa neutralne dla 
potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem do
chodowym od osob prawnych, tzn. nie stanowia przy- 
chodow dla celow tego podatku (np. interpretacja Dyrek
tora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 r., 
ILPB4/423-93/14-2/MC; interpretacja Dyrektora Izby Skar
bowej w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., IBPBI/2/423
1665/13/AP). W jednej z interpretacji organ podatkowy 
wyjasnił, ze nie można stwierdzić, że w wyniku zerowania 
sald na rachunku Spćłki będącej uczestnikiem systemu cash 
poolingu, otrzyma ona nieodpłatne będż częćciowo odpłat
ne świadczenie ze strony innych uczestnikćw tego systemu. 
Zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku nalicza
nia nieodpłatnych lub czeęćsciowo odpłatnych ćswiadczenć sta- 
nowiacych przychćd podatkowy, o ktćrych mowa w art. 12 
ust. 1 pkt 2 updop (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z dnia 16 maja 2014 r., IBPBI/2/423-210/ 
14//MO).

3. Koszty uzyskania przychodów 
— problem niedostatecznej kapitalizacji

Wydatki zwiazane z uczestnictwem społki w cash po- 
olingu co do zasady stanowia koszty uzyskania przycho- 
dow. System cash poolingu jest bowiem narzedziem, ktory 
ma poprawicś zarza dzanie płynnośscia finansowa wszystkich 
podmiotów w nim uczestniczacym. Wydatki zwiazane 
z funkcjonowaniem społki w systemie cash poolingu moga 
bycś zatem traktowane jako wydatki ponoszone celem osia - 
gniecia, zachowania albo zabezpieczenia zrodła przychodu. 
Nalezy jednak zauwazyś, ze zgodnie z art. 15 ust. 1 
u.p.d.o.p. do kosztow uzyskania przychodow nie mozna 
zaliczycś wydatkośw (nawet jeśsli sa one poniesione w celu 
osia gniecia przychodośw lub zachowania albo zabezpiecze
nia zrodła przychodow), jeśli wydatki zostały one wymie
nione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

W zwia zku z tym, w wypadku cash poolingu rzeczywis
tego, pojawia sie pytanie, czy kosztem uzyskania przy- 
chodośw jest zawsze pełna kwota odsetek płaconych na 
rzecz pool leadera w zwiazku z wykazaniem sald ujemnych?

(problem ten co do zasady nie dotyczy cash poolingu 
wirtualnego, w którym nie dochodzi bezpośrednio do trans
ferów pienieZnych miedzy rachunkami społek uczestnicza- 
cych w systemie cash poolingu).

W art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p, w brzmieniu 
obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., wprowadzone zo
stały bowiem ograniczenia w zaliczaniu do kosztośw uzys
kania przychodow odsetek od pożyczek udzielanych przez 
podmioty powiazane. Ograniczenia w zaliczaniu do kosz
tów uzyskania przychodow dotyczyły odsetek płaconych 
od pozyczek, jesli pożyczka została udzielona przez:

-  udziałowca posiadajacego nie mniej niz 25% udzia- 
łow w kapitale zakładowym społki,

-  udziałowcow posiadajacych łacznie co najmniej 25% 
udziałow w kapitale zakładowym społki,

-  społke-siostre, jezeli w obydwu społkach ten sam 
udziałowiec posiada co najmniej 25% udziałów.

Poczawszy od 1 stycznia 2015 r. ograniczenia w zalicza
niu do kosztoów uzyskania przychodoów odsetek płaconych 
od pozyczek zostały zmodyfikowane. Obecnie dotycza one 
pozyczek udzielonych społce przez podmiot posiadajacy 
zarowno bezposrednio, jak i pośrednio nie mniej niz 25% 
udziałow (akcji) tej społki, pozyczek udzielonych łacznie 
przez podmioty posiadajace łacznie zarowno bezposrednio, 
jak i pośrednio nie mniej niz 25% udziałow (akcji) tej 
społki oraz pozyczek udzielonych społce przez inna społke, 
jezeli w obu tych społkach ten sam podmiot bezposrednio, 
jak rowniez pośrednio posiada nie mniej niz po 25% 
udziałow (akcji).

Jesli zadłuzenie społki (pożyczkobiorcy) wzgledem ww. 
podmiotośw osia gnie okreśslony w przepisach wskazśnik 
zadłużenia, wowczas społka nie moze zaliczyć całej kwoty 
płaconych odsetek do kosztow uzyskania przychodów. 
Nalezy jednak zauwazyó, ze ograniczenia wynikajace z art. 16 
ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. dotycza jednak wyłacznie 
odsetek płaconych ,,od pozyczek’’. W art. 16 ust. 7b 
u.p.d.o.p., wyjasniano, ze przez pozyczke nalezy rozumiec 
kazda umowe, w ktorej dajacy pozyczke zobowiazuje sie 
przenieśc na własnośc bioracego okreslona ilosc pieniedzy, 
a bioracy zobowiazuje sie zwrocic te sama ilośc pieniedzy. 
Przez pozyczke te rozumie sie takze kredyt, emisje papie
rów wartościowych o charakterze dłuznym, depozyt niepra
widłowy lub lokate. Za pozyczke nie uznaje sie natomiast 
pochodnych instrumentoów finansowych.

Jak słusznie zauwaza sie w literaturze przedmiotu umowa 
cash poolingu nie ma nic wspolnego z emisja papierów 
wartosciowych o charakterze dłuznym. Jest tez mało prawdopo
dobne, aby umowa cash poolingu była skonstruowana 
w oparciu o system depozytoów nieprawidłowych lub lokat 
(Jurkiewicz, 2009, s. 2). Nalezy wiec zastanowic sie nad 
mozliwoscia uznania umowy cash poolingowej za umowe 
pożyczki, zwłaszcza w wypadku cash poolingu rzeczywistego.

W ramach cash poolingu rzeczywistego dokonywane sa 
transfery srodkow finansowych ,,na’’ lub ,,z’’ rachunku 
pool leadera. Transfery te sa nastepnie „odwracane” tj. 
dokonywane sa przelewy zwrotne. W umowach cash po- 
olingowych zadna ze społek nie zobowiazuje sie jednak do 
przenoszenia na rzecz innego podmiotu srodkow pieniez- 
nych o okreslonej wysokoóci. Kwoty pienieznej, która ma
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zostać przekazana innej spółce nie da się bowiem określić, 
gdyż w dniu zawarcia umowy Żaden z uczestników cash 
poolingu nie wie, czy osiagnie nadwyżki finansowe, a jećli 
tak to w jakiej wysokoćci, nie ma tez wiedzy na temat tego, 
czy w przyszłosci na jej rachunku zostaną wykazane salda 
ujemne, a jesli tak to w jakiej wysokoćci. Warto tez 
pamietac o tym, ze rozliczenia w systemie cash poolin- 
gowym sa czesto dokonywane każdego dnia. W związku 
z tym w jednym dniu społka moze przekazac na rachunek 
pool leadera posiadane nadwyzki finansowe, zas drugiego 
dnia moze wykazac saldo ujemne i otrzymac przelew od 
pool leadera. Problem moze okazac sie rowniez wskazanie 
podmiotu na rzecz, ktorego dana społka zobowiązuje sie 
przeniećc własnoćc srodkow finansowych. Nadwyzki fi
nansowe posiadane przez społki wykazujące na rachunkach 
salda dodatnie sa przekazywane pool leaderowi. Otrzyma
ne nadwyzki finansowe pool leader przekazuje zać spół
kom wykazującym debet. Społka, ktora wpłaca nadwyzki 
finansowe na konto pool leadera nie wie, ktoćrego uczest
nika systemu pool leader dofinansuje wykorzystując prze
kazane przez nia srodki. Nawet sam pool leader moze miec 
trudnosćcć ze wskazaniem podmiotu, do ktoćrego trafiły pie- 
niadze społki wykazującej saldo dodatnie. Trzeba pamietac
0 tym, ze w systemie cash poolingu moze uczestniczyc 
wiele społek. Moze sie okazać, ze danego dnia kilkanascie, 
a nawet kilkadziesiąt, społek przekaze swoje nadwyzki 
finansowe na rachunek pool leadera, a pool leader otrzyma
ne srodki przekaze na wyrownanie sald ujemnych innej, 
rownie licznej, grupie społek. Z uwagi na powyzsze w lite
raturze przedmiotu powszechnie wyrazany jest poglad, ze 
typowa umowa cash-poolingowa nie spełnia warunkow 
niezbednych do uznania jej za umowe potyczki (Budzi- 
szewski, 2011, s. 58-60, Gajewski, 2013, s. 47, Sekita, 
2001, s. 57). W konsekwencji przepisy dotyczące niedo
statecznej kapitalizacji nie powinny bycć stosowane w wy
padku uiszczania odsetek przez społki uczestniczące w sys
temie cash poolingu.

Z takim stanowiskiem przez wiele lat zgadzały sie 
organy podatkowe. W interpretacjach podatkowych organy 
podatkowe stwierdzały, ze odsetki płacone przez uczest
nika systemu cash poolingu moga byc w całosci zaliczane 
do kosztow uzyskania przychodow w momencie zapłaty
1 to niezaleznie od tego ze innymi uczestnikami systemu sa 
podmioty wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. 
(np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z dnia 28 czerwca 2013 r., znak IBPBI/2/423-381/13/AK; 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 
2013 r., IPPB5/423-388/13-2/JC; Dyrektora Izby Skarbo
wej w odzi z dnia 8 sierpnia 2012 r., znak IPTPB3/423- 
180/12-2/IR; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z dnia 24 pazdziernika 2011 r., znak IPPB5/423-761/11- 
3/JC; Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 
wrzesnia 2011 r., znak ILPB3/423-286/11-6/JG). W ostat
nim czasie mozna jednak zaobserwowac modyfikacje po- 
gladow organow podatkowych. Zaczeły one argumento
wać, ze transfery srodkow dokonywane w ramach cash 
poolingu wypełniają przesłanki zaliczenia ich do umowy 
pozyczki zdefiniowanej w art. 16 ust. 7b u.p.d.o.p. W kon

sekwencji, jeśli społka wykazuje saldo debetowe, a takze 
łaczna wartosc zadłużenia wobec podmiotów wskazanych 
w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. przekroczy trzykrot- 
nosc wartosci kapitału zakładowego tej społki, wowczas 
w odniesieniu do odsetek płaconych w związku z uczest
nictwem w systemie cash poolingu znajda zastosowanie 
przepisy o niedostatecznej kapitalizacji (np. interpretacja 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 
2014 r., IPPB5/423-891/13-2/JC i z dnia 27 lutego 2014 r., 
IPPB5/423-953/13-4/JC; Dyrektora Izby Skarbowej w Byd
goszczy z dnia 13 marca 2014 r., ITPB3/423-630a/13/DK; 
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 kwiet
nia 2014 r., IBPBI/2/423-195/14/JD).

Z takim poglądem nie zgadzaja sie jednak sady adminis
tracyjne. Uwazaja one, ze stosunki pomiedzy uczestnikami 
systemu cash poolingu nie powinny byc kwalifikowane jako 
udzielenie pozyczki, o ktorej mowa w art. 16 ust. 7b 
u.p.d.o.p. i tym samym odsetki płacone w ramach umowy 
cash poolingu nie powinny podlegac restrykcjom wynikaja- 
cym z przepisoćw o niedostatecznej kapitalizacji (wyrok 
WSA we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. 
I SA/Wr 1946/13; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 
maja 2014 r., sygn. I SA/Wr 353/14; wyrok WSA w Bydgo
szczy z dnia 20 maja 2014 r., sygn. I SA/Bd 418/14). Sady 
słusznie argumentuja, ze mimo iz umowy cash poolingowe 
zawieraja element kredytowania jednych podmiotoćw przez 
inne podmioty to nie moga bycć traktowane jako umowy 
pozyczki, gdyz (...) podatnicy przystępujący do umowy cash 
poolingu nie zobowiązują się do przeniesienia określonej 
ilości pieniedzy na inny określony w umowie podmiot. 
Uczestniczy tego rodzaju porozumienia nie wiedza, kiedy ich 
srodki zostana wykorzystane, w jakiej wysokosci i przez 
ktorego uczestnika. Nie jest wiec skonkretyzowana druga 
strona transakcji i wysokość je j przedmiotu, poniewaz 
zerowanie salda debetowego na rachunku uczestnika naste- 
puje z wykorzystaniem dodatniego salda rachunku zbiorcze
go, ktorego stan jest wypadkowa sald rachunków wszystkich 
uczestników systemu. Poza tym w umowie cash poolingu 
brak jest mozliwosci swobodnego dysponowania srodkami 
przez uczestnikośw systemu, co jest elementem koniecznym 
umowy pozyczki (WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 
lutego 2014 r., sygn. III SA/Wa 2562/13).

4. Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

Cash pooling jest bez wątpienia systemem majacym na 
celu wykorzystanie efektu skali. Społkom łatwiej jest wy- 
negocjowac z bankiem korzystne warunki finansowania, 
czy tez oprocentowania ćrodkow, jećli wystepuja jako 
grupa. Dlatego tez społki decydujące sie na wdrozenie 
systemu cash poolingu nie negocjuja z bankiem, indywidu
alnie, zasad oprocentowania nadwyzek finansowych w ra
zie wykazywania sald dodatnich ani wysokoćsci odsetek 
płaconych w razie wykazania salda debetowego. Negocja
cje te, w imieniu całej grupy, prowadzi z bankiem pool 
leader. Warunki oferowane przez bank grupie spoćłek jako 
całoćci zawsze roznia sie od warunkow, ktore bank zaofe
rowałby społce samodzielnie korzystajacej z jego usług.
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Pojawia się w związku z tym pytanie, czy należy spraw
dzać, czy warunki wynikające z umowy cash poolingu 
odbiegaja od warunków, które ustaliłyby miedzy soba 
niezależnego podmioty?

Odpowiedz na to pytanie jest istotna. Jesli bowiem 
uznamy, ze w wypadku cash poolingu mozna sprawdzać, 
czy zastosowane warunki sa warunkami rynkowymi to 
w konsekwencji możliwe bedzie dokonywanie korekty 
dochodoćw wykazywanych przez uczestnikoćw cash poolin- 
gu na podstawie art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym 
przepisem, jeżeli w wyniku powiazan istniejacych miedzy 
podmiotami zostana ustalone lub narzucone warunki rćz- 
nia ce sie od warunkoćw, ktoćre ustaliłyby miedzy soba 
niezalezne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wyka
zuje dochodow albo wykazuje dochody nizsze od tych, 
jakich nalezałoby oczekiwac, gdyby wymienione powiaza- 
nia nie istniały — dochody danego podmiotu oraz nalezny 
podatek okresćla organ podatkowy bez uwzglednienia wa- 
runkow wynikajacych z istniejacych powiazan Ustalanie 
cen miedzy podmiotami powiazanymi na zasadach, jakie 
byłyby przyjete przez podmioty niezależne ma przede 
wszystkim zapobiegacć przerzucaniu dochodoćw miedzy 
podmiotami powiazanymi. Przyjmuje sie, ze ceny stosowa
ne przez podmioty niepowia zane sa zawsze kształtowane 
przez warunki rynkowe. Podmioty powia zane moga nato
miast ustalacć ceny na warunkach odbiegaja cych od warun- 
kow rynkowych uwzgledniajac przy ich kalkulacji rćzne- 
go rodzaju czynniki wynikaja ce z istnieja cych powia zanć 
(Pustuł, 2013, s. 128-135).

Społki uczestniczace w systemach cash poolingowych 
argumentuja, ze art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. nie powinien zna- 
lezc zastosowania, nawet jesli poziom oprocentowania 
nadwyzek finansowych oraz wysokoćc odsetek płaconych 
w razie pojawienia sie ujemnego salda na rachunku od
biega od warunkoćw, ktoćre bank oferuje innym podmiotom. 
Poziom odsetek negocjowany jest bowiem miedzy pool 
leaderem, reprezentuja cym wszystkich uczestnikoćw cash 
poolingu, a bankiem — bedacym podmiotem niezaleznym, 
a art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. pozwala na sprawdzanie warun- 
kow przyjetych w transakcji dokonywanej miedzy pod
miotami powiazanymi. Racje społkom przyznaja sady ad
ministracyjne. W uzasadnieniu jednego z wyrokow czyta
my, ze usługa cash poolingu je s t usługą świadczoną przez 
bank, a więc podmiot niespełniający przesłanek z  art. 11 
ust. 1 i  4 u.p.d.p. Z  powyższego wynika, że umowa za
rządzania srodkami pieniężnymi nie ma na celu fałszowa
nia dochodu, przez ustalenie pomieędzy powiaęzanymi pod
miotami warunków odbiegających od zwykle określanych, 
lecz je s t prawnie dopuszczalnym zarządzaniem srodkami 
pieniężnymi — bilansowaniu sald — uczestników, celem 
uzyskania nizższego oprocentowania zadłuzżenia wzgleędem 
banku i korzystniejszego lokowania nadwyzżek finansowych, 
na warunkach umówionych z  bankiem (wyrok WSA we 
Wrocławiu z dnia 16 maja 2014 r., sygn. I SA/Wr 352/14 
i wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 maja 2014 r., sygn. 
I SA/Rz 235/14).

Organy podatkowe przed długi czas zgadzały sie z taka 
argumentacja. Uwalały, ze wysokoćc odsetek naliczanych

od sald dodatnich, czy tez wysokoćc odsetek płaconych 
w razie wykazania sald ujemnych nie powinna byc kwes
tionowana jako odbiegajaca od warunkow rynkowych (np. 
interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z dnia 19 czerwca 2013 r., IPPB5/423-388/13-2/JC; Dyrek
tora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 r., 
ILPB4/423-78/13-2/M i z dnia 1 marca 2013 r., ILPB3/423- 
521/12-2/KS; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z dnia 7 stycznia 2013 r., IBPBI/2/423-1278/12/BG). 
W 2014 r. poglady organow podatkowych uległy jednak 
zmianie (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Po
znaniu z dnia 26 lutego 2014 r., ILPB4/423-470/13-2/M; 
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 stycz
nia 2014 r., IBPBI/2/423-1418/13/AK). Obecnie w wyda
wanych interpretacjach organy podatkowe twierdza, ze 
celem umowy cash poolingu je s t ograniczenie — u pod
miotów uczestniczących w takim porozumieniu — kosztów 
zwiaęzanych z  finansowaniem prowadzonej przez nie dzia- 
łalnosci. Jeżeli dzięki tej umowie u każdego z  Uczestników 
Systemu (...) saldo odsetek otrzymanych nad odsetkami 
zapłaconymi je s t wyzższe od analogicznego salda, jakie  
podmiot taki zrealizowałby, gdyby w umowie nie uczestni
czył, lecz pozżyczał ósrodki finansowe na prowadzonaę działal
ność i  jednoczeónie lokował swoje órodki, dokonujac tych 
czynnoósci z  podmiotami niepowiaęzanymi według zasad 
rynkowych, to nalezży przyjaęcó, zże dzieęki tej umowie wyzżej 
wspomniany cel je s t zrealizowany. Jednakże w każdym 
indywidualnym przypadku wymagałoby oceny to (co zreali- 
zowac można tylko w postepowaniu podatkowym lub kontrol
nym), czy stopienó korzyósci w postaci oszczeędnoósci zwiaęza- 
nych z  uczestniczeniem przez podmioty w tej umowie je s t  
adekwatny do angażowanych przez podmioty srodków fi
nansowych (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Ka
towicach w interpretacji z dnia 26 maja 2014 r., IBP- 
BI/2/423-527/14//MO). Poglady te zbieżne sa ze stanowis
kiem Ministra Finansow wyrazonym w odpowiedzi na 
interpelacje poselska nr 6005 w dniu 2 lipca 2004 r., 
w ktorej czytamy, ze art. 9a u.p.d.o.p. nie wyłacza obo- 
wiaęzku dokumentowania transakcji mieędzy podmiotami po- 
więzanymi dokonywanych w ramach cash poolingu. Doku
mentacja taka powinna zawierac te informacje, które beda 
niezbeędne do oceny, zże podatnik uczestniczaęcy w takiej 
umowie osięga wyższe korzysci (np. w postaci niższych 
kosztów), niz gdyby lokował i  pożyczał srodki finansowe od 
podmiotów z  nim niepowiązanych. Zarazem z  dokumentacji 
tej wynikac powinien ekwiwalentny charakter takiej umo
wy. Minister Finansow nie odrzucił wowczas mozliwoćci 
oceny zasad przyjetych w umowie cash poolingu przez 
pryzmat art. 11 u.p.d.o.p. Stwierdził on, ze w każdym in
dywidualnym przypadku wymagałoby oceny to, czy stopienó 
korzyósci w postaci oszczeędnoósci zwiaęzanych z  uczestni
czeniem przez podmioty w tej umowie je s t adekwatny do 
angażowanych przez podmioty srodków finansowych. Ana
logiczny poglad był tez wyrazany w literaturze przedmiotu 
(Zyrtek, 2006, s. 25).

Wydaje sie, ze w sporze o mozliwoćc stosowania art. 11 
ust. 1 u.p.d.o.p. przy ocenie warunkoćw stosowanych w sys
temach cash pooligowych kazda ze stron ma troche racji.
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Na pewno należy zgodzić się z sądami administracyjnymi 
i spółkami uczestniczacymi w systemie, że poziom odsetek 
płaconych na rzecz pool leadera przez bank (w razie salda 
dodatniego grupy) lub poziom odsetek płaconych przez 
pool leadera na rzecz banku (w razie salda ujemnego 
grupy) nie powinien byc weryfikowany na podstawie 
art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. Uzgodnienia wysokosci odsetek sa 
bowiem dokonywane z bankiem bedacym jednostka cał
kowicie niezalezna od grupy społek uczestniczacych w sys
temie cash poolingu. Całkowicie nieracjonalne byłoby za
rzucanie społkom uczestniczacym w cash pooligu, ze wy- 
korzystujac efekt skali, wynegocjowały z bankiem — za 
posrednictwem pool leadera — warunki korzystniejsze od 
warunkow oferowanych przez bank społkom, ktore wy- 
stepuja jako klienci indywidualni. Teoretycznie mozna 
zastanowic sie nad tym, czy art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p nie 
powinien jednak znalezc zastosowania do oceny ustalen 
dokonywanych wewnatrz grupy społek powiazanych tj. do 
stalen dokonywanych miedzy uczestnikami cash poolingu, 
chociaz w literaturze przedmiotu zwraca sie uwage na to, 
ze porównanie warunkow przyjetych przez społki powiaza- 
ne w umowie cash poolingowej do warunkow rynkowych 
jest praktycznie niemozliwe, gdyz umowy cash poolingowe 
nie sa zawierane przez podmioty niezalezne (Ainsworth, 
2012, s. 12). Teoretycznie mozna jednak sprobowac spraw- 
dzic, czy wysokosc odsetek przekazywanych przez pool 
leadera poszczegolnym społkom, ktore wykazały w danym 
okresie nadwyzki finansowe, jest adekwatna do wysokosci 
srodkow finansowych ulokowanych przez te społki na 
rachunku pool leadera. Innymi słowy, na podstawie art. 11 
ust. 1 u.p.d.o.p., mozna sprobowac zbadac, czy przyjety 
przez społki uczestniczace w systemie cash poolingu klucz 
alokacji odsetek na poszczegolnych uczestnikow systemu 
spełnia warunki rynkowe.

Na mozliwosc badania warunkow stosowanych przez 
społki uczestniczace w systemie cash poolingu pod takim 
własnie katem zwrocił uwage sad administracyjny w Nor
wegii w sprawie CoconoPhilips (wyrok w sprawie Conoco- 
Phillips Skandinavia AS & Norske ConocoPhillips AS v. 
Oljeskattekontoret, LB-2009-081881). Sad ten analizował 
warunki przyjete w umowach cash poolingowych zawiera
nych przez społki nalezace do grupy kapitałowej Conoco
Philips. W systemie cash poolingu uczestniczyło ponad 150 
społek powiazanych, w tym dwie społki norweskie. Na 
rachunkach bankowych społek norweskich odnotowywano 
saldo dodatnie. Społki norweskie, akceptujac potrzebe po
równania warunkow przyjetych w umowie cash poolin- 
gowej z warunkami stosowanymi przez podmioty niepo- 
wiazane, odwołały sie do wysokosci odsetek oferowanych 
przez banki klientom, ktorzy chcieli załozyc lokaty. Po 
sprawdzeniu warunkow, na jakich podmioty niezależne 
mogły zakładac lokaty okazało sie, ze podmioty niezależne 
nie mogłyby otrzymac odsetek wyzszych od odsetek otrzy
manych przez społki norweskie uczestniczace w systemie 
cash-pooligu. Mimo to norweskie organy podatkowe uzna
ły, ze przychody społek norweskich uczestniczacych w sys
temie cash poolingu zostały zanizone. Nie kwestionowały 
one tego, ze odsetki jakie społki norweskie otrzymywały

w zwiazku z ulokowaniem nadwyzek finansowych na 
rachunku pool leadera były wyzsze od odsetek, jakie społki 
te mogłyby otrzymac działajac samodzielnie i zakładajac 
w banku lokaty. Argumentowały jednak, ze cash pooling 
nie powinien byc porównywany ze warunkami oferowanymi 
przez banku przy zakładaniu „zwykłych” lokat, czy zacia- 
ganiu „zwykłych” pozyczek (Andresen, Pearson-Woodd, 
i Jorgensen, 2010, s. 461-466). Zdaniem norweskich or- 
ganow podatkowych skoro na rachunku cash poolingowym 
wykazane zostało saldo dodatnie to społki norweskie, ktore 
wykazujac nadwyzki finansowe przyczyniły sie do powsta
nia tego salda, powinny otrzymac wynagrodzenie w postaci 
odsetek „adekwatne” do wysokosci srodkow finansowych 
ulokowanych na rachunku cash poolingowym. Stanowisko 
organow podatkowych zostało podzielone przez norweski 
sad. Sad ten uznał, ze społki norweskie powinny otrzymy- 
wac wieksze korzysci z tytułu lokowania nadwyzek finan
sowych na rachunku cash poolingowym. Zdaniem sa du 
społki uczestniczace w systemie cash poolingu powinny 
zastanowic sie nad tym, czy podmiot niepowiazany zgodzi
łyby sie na oferowany poziom odsetek, czy tez zadałyby 
odsetek wyzszych, proporcjonalnych do wysokosci kwot 
ulokowanych na rachunku cash poolingowych. Sa d argu
mentował, ze przy ocenie, czy warunki transakcji odpo- 
wiadaja warunkom stosowanym przez niezalezne podmioty 
nalezy tez uwzgledniac siłe negocjacyjna, która posiadałby 
podmiot niezalezny lokujacy własne srodki na rachunku 
cash poolingowym.

5. Podatek u źródła

Przystapienie polskiej społki do systemu cash poolingu 
niejednokrotnie wia^e sie takze z watpliwosciami zwiaza- 
nymi z ustaleniem właósciwej stawki podatku u zóroódła. 
W praktyce niezwykle czesto zdarza sie bowiem, ze pool 
leaderem jest spoółka beda ca podmiotem zagranicznym. 
W zwiazku z tym, jesli polska społka wykazuje saldo 
debetowe płaci nalezne z tego tytułu odsetki na konto 
nierezydenta.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. odsetki wypłacane na 
rzecz nierezydentoów, co do zasady, podlegaja w Polsce 
opodatkowaniu 20% podatkiem u zrodła. Nalezy jednak 
zauwazyó, ze — zgodnie z art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p. — prze
pis ten stosuje sie z uwzglednieniem zawartych przez 
Polske umoów o unikaniu podwoójnego opodatkowaniu. 
W umowach o unikaniu podwojnego opodatkowania prze
widziane zostały stawki niższe niz 20%. Z niektórych 
umow wynika tez, ze odsetki podlegaja opodatkowaniu 
wyła cznie w panóstwie rezydencji podmiotu, ktoóry je otrzy
muje. Wydawac by sie mogło, ze ustalenie prawidłowej 
stawki podatku u zrodła nie jest sprawa trudna. Społki 
wpłacaja bowiem odsetki na rachunek pool leadera moga 
wiec poprosicó pool leadera o przekazanie certyfikatu rezy
dencji i zastosowac stawke podatku wynikajaca z umowy 
zawartej miedzy Polska a krajem jego rezydencji.

Niestety w praktyce ustalenie prawidłowej stawki podat
ku u zóroódła nie jest proste. W wielu umowach o unikaniu 
podwojnego opodatkowania wprowadzono bowiem tzw.
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klauzulę rzeczywistego odbiorcy — beneficial owner. Zgod
nie z ta klauzula stawka podatku u Zrodła przewidziana 
w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania znajduje 
zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy płatnoSc dokony
wana jest na rzecz rzeczywistego odbiorcy odsetek. Warto 
przy tym podkreślić, ze organy podatkowe nakazuja po
szukiwać faktycznego odbiorcy odsetek zapłaconych przez 
społke uczestniczaca w systemie cash poolingu niezaleznie 
od tego, czy w umowie o unikaniu podwoćjnego opodat
kowania zawartej z pool leaderem przewidziano klauzule 
beneficial owner, tj. czy w umowie tej odwołano sie do 
pojecia rzeczywistego odbiorcy odsetek. Organy powołuja 
sie bowiem na tekst Modelowej Konwencji OECD, stano- 
wiacej wzor umow w sprawie unikania podwojnego opoda
tkowania. Zdaniem organoćw stanowi ona wskazoćwke, jak 
nalezy interpretowac zapisy umow w sprawie unikania 
podwojnego opodatkowania. Z Komentarza do Konwencji 
Modelowej OECD wynika zaś, ze postanowienia umow 
(konwencji) o unikaniu podwojnego opodatkowania w za
kresie dotyczacym odsetek maja zastosowanie jedynie 
w przypadku, gdy to podmiot uzyskujacy odsetki posiada 
status rzeczywistego odbiorcy (ang. beneficial owner), czy
li jest podmiotem, ktorego prawo do dysponowania otrzy
mana płatnoscia nie ma wyłacznie formalnego charakteru. 
Z takim stanowiskiem organow podatkowych nie sposob 
sie jednak zgodzic. Nie mozna poszukiwac słow „brakuja- 
cych’’ (zdaniem organow) w tekscie konkretnej umowy 
o unikaniu podwojnego opodatkowania w Komentarzu do 
Konwencji Modelowej OECD. Skoro w danej umowie 
o unikaniu podwojnego opodatkowania nie wprowadzono 
klauzuli „rzeczywistego odbiorcy odsetek’’ to organ podat
kowy nie moze odwoływac sie do tej klauzuli powołujac 
sie na Komentarz do Konwencji Modelowej OECD. Kon
wencja Modelowa OECD — jak sama nazwa wskazuje 
— jest pewnym „modelem” , „wzorcem” , na podstawie 
ktorego tworzone sa bilateralne umowy o unikaniu podwćj- 
nego opodatkowania.

Poszczegolne umowy o unikaniu podwojnego opodat
kowania „model” ten odpowiednio przystosowuja do włas
nych potrzeb, wprowadzaja c do danej umowy wszystkie 
lub tylko niektóre postanowienia Konwencji Modelowej. 
Innymi słowy, dwa parótwa zawierajace bilateralna umowe 
o unikaniu podwojnego opodatkowania maja prawo wybo
ru, ktore elementy zawarte w Konwencji Modelowej chca 
uznac za obowiazujace i wprowadzic do zawieranej umo
wy. Treśc danej umowy o unikaniu podwojnego opodat
kowania nie musi stanowic wiernego odzwierciedlenia 
postanowien Konwencji Modelowej. Jezeli parótwa bedace 
stronami danej umowy o unikaniu podwojnego opodat
kowania ustalaja odmienna regulacje w danym zakresie niz 
przewiduje to Konwencja Modelowa (a co za tym idzie 
Komentarz), to ani Konwencja Modelowa, ani Komentarz 
nie moga miec w tym zakresie zastosowania. Z takim 
stanowiskiem zgodził sie NSA argumentujac, ze Konwen
cja Modelowa OECD nie jest zrodłem powszechnie obo- 
wiazujacego prawa (wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2010 r., 
sygn. II FSK 1277/09). NSA stwierdził, ze stanowi ona 
wzor umow tego typu, jaki wypracowany został w drodze

konsensusu przez wszystkie parótwa członkowskie OECD, 
ktore tym samym zobowiazały sie do stosowania zawar
tych w niej postanowien. W konsekwencji NSA uznał, ze 
jesli dana umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania 
nie przewiduje klauzuli beneficial owner, to własciwym 
jest stosowanie umowy o unikaniu podwojnego opodat
kowania zawartej z krajem rezydencji pool leadera. Taki 
pogla d podzielany jest przez inne sa dy administracyjne 
(wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 
1170/12 i wyrok WSA w Gdaróku z dnia 14 marca 2011 r., 
sygn. I SA/Gd 93/11). Za niepokojacy nalezy jednak uznac 
poglad wyrażony przez NSA w 2012 r. (wyrok NSA z dnia 
2 lutego 2012 r., sygn. II FSK 1398/10). Sad ten analizował 
postanowienia umowy o unikaniu podwojnego opodatko
wania zawartej miedzy Polska a Szwecja . Kwestia sporna 
miedzy podatnikiem a organem podatkowym była własnie 
mozliwosc zastosowania przy wypłacie odsetek klauzuli 
beneficial owner. NSA stwierdził, ze w polskiej wersji 
jezykowej umowy rzeczywiście nie wprowadzono tego 
rodzaju klauzuli. Nie posłuzono sie bowiem okresleniem 
uprawnionego odbiorcy. Zdaniem sadu fakt ten nie zwalnia 
jednak podmiotu dokonujacego wykładni postanowień kon
wencji, od weryfikacji je j  pozostałych wersji językowych, tj. 
szwedzkiej i  angielskiej. Po dokonaniu analizy wersji szwe
dzkiej i angielskiej umowy NSA stwierdził, ze klauzula 
beneficial owner obowiazuje i powinna byc stosowana 
przez polskich podatnikow, chociaz faktycznie nie ma jej 
w polskiej wersji jezykowej umowy. Stanowisko NSA 
słusznie spotkało sie z krytyka w piśsmiennictwie podat
kowym (Filipczyk, 2012, s. 212).

Poniewaz w wielu umowach o unikaniu podwojnego 
opodatkowania zawartych przez Polske odwołano sie do 
klauzuli rzeczywistego odbiorcy warto sie zastanowicś nad 
tym, czy rzeczywiscie pool leader nie moze byc traktowany 
jako rzeczywisty odbiorca odsetek. Organy podatkowe 
argumentuja, ze pool leader nie jest faktycznym odbiorca 
odsetek, gdyz jedynie pośredniczy w przekazaniu odsetek 
na rzecz uczestników, którzy w danym okresie wykazali 
salda dodatnie (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w odzi z dnia 13 maja 2013 r., IPTPB3/423-39/13-11/MF; 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 
2013 r., IPPB5/423-44/13-6/JC oraz 15 stycznia 2013 r., 
IPPB5/423-1008/12-5/JC). Taki poglad jest podzielany 
przez niektóre sady administracyjne, ktore stwierdzaja, ze 
skoro odsetki wpływaja na rachunek pool leadera i sa przez 
niego dalej redystrybuowane na rachunki uczestnikow 
uprawnionych do ich otrzymania to pool leader nie moze 
bycś traktowany jako faktyczny odbiorca odsetek (wyrok 
WSA w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. 
I SA/Sz 1301/13; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 22 
stycznia 2013 r., sygn. I SA/Rz 1132/12). W uzasadnieniu 
jednego z wyrokow czytamy, ze w systemie cash poolingu 
podmiotami ostatecznie uprawnionymi do dochodu z  tytułu 
(...) odsetek sa z  reguły poszczególne spółki uczestniczące 
w porozumieniu, którym na podstawie umowy o zarzędza- 
niu płynnoósciaę finansowaę przysługuje wierzytelnosócó o wy- 
płate tych odsetek. To po stronie tych podmiotów dochodzi 
do ostatecznego i  definitywnego przysporzenia, wobec czego
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należyje uznac za podatników na gruncie ustawy o podat
ku dochodowym od osób prawnych (wyrok WSA w Gliwi
cach z dnia 24 września 2012 r., sygn. I SA/Gl 181/12).

Wydaje sie, Ze moZna jednak znaleZc argumenty, przy
najmniej w wypadku niektórych umow cash poolingowych, 
przemawiające za traktowaniem pool leadera jako rzeczy
wistego odbiorcy odsetek. Przy ocenie, czy pool leader jest 
rzeczywistym, czy tylko faktycznym odbiorca odsetek is
totne powinno byc ustalenie, czy jest on włascicielem, czy 
jedynie dysponentem srodkow znajdujących sie na rachun
ku cash poolingowym. Innymi słowy, czy z chwila przeka
zania na rachunek grupowy nadwyzek finansowych włas
ność tych srodkow przechodzi na pool leadera, czy sa to 
wyłacznie srodki powierzone pool leaderowi. Warto za- 
uwazyć, ze jesli pool leader bedzie włascicielem srodków 
znajdujących sie na rachunku grupowym system rozliczen 
cash poolingowych moze przypominac rozliczenia klien
tów ze „zwykłym” bankiem. Jeśli klient banku nie ma 
órodkow finansowych moze zaciagnac w banku pozyczke, 
wykorzystac dopuszczalny debet, itp. Mozna domniemy
wać, ze bank, finansując klienta-pozyczkobiorce, korzysta 
ze srodkow ulokowanych przez innych klientów (ktorzy 
np. założyli w banku lokaty). Nie oznacza to jednak, ze 
rola banku sprowadza sie wyłącznie do posredniczenia 
miedzy klientem zaciagajacym pozyczke a klientem, ktory 
w tym czasie zakłada w banku lokate. Warto zauwazyć, ze 
— podobnie jak w systemie cash-poolingu — klient bedacy 
pozyczkobiorca zawiera wyłącznie umowę z bankiem i nie 
wie, skad bank pozyskuje srodki niezbedne na zapewnienie 
mu finansowania. Klient ten płaci odsetki do banku, ktory 
jest odbiorca odsetek, a zarazem ich właścicielem. Nikt nie 
sprowadza roli banku do bycia posrednikiem miedzy klien
tami, mimo ze srodki pochodzące z odsetek zapłaconych 
przez klienta-pozyczkobiorce bank przeznacza miedzy in
nymi na wypłate oprocentowania klientowi, ktory załozył 
lokate (Babiarz, Bogucki, Dumas, Pek, Presnerowicz 
i Pustuł, 2012, s. 499-502). W zwiazku z powyzszym nie 
zawsze rola pool leadera powinna bycś sprowadzana wy- 
łacznie do roli posrednika, powiernika, czy agenta.

Uznanie pool leadera jedynie za podmiot pośredniczący 
w przekazaniu odsetek uczestnikom cash poolingu ozna
cza, ze polska społka płacąca odsetki na rzecz pool leadera 
powinna kazdorazowo ustalic, kto jest ich faktycznym 
odbiorca (komu pool leader przekaze srodki pieniezne
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wpłacone tytułem odsetek) i zastosować postanowienia 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej 
miedzy Polską a krajem rezydencji takiego uczestnika. 
W praktyce prowadzi to do koniecznosci opodatkowania 
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społka płacaca odsetki na rzecz pool leadera najczesciej nie 
wie, ktore społki wykazały nadwyzki finansowe i komu 
pool leader wypłacił oprocentowanie. Nalezy tez zauwa
zyć, ze umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania 
zawarte miedzy Polska a krajem rezydencji poszczegćl- 
nych uczestnikow systemu cash-poolingu moga przewidy- 
wac rćzne stawki podatku u zrodła. Jećli polska społka 
chciałaby prawidłowo opodatkowac podatkiem u zrodła 
kwote odsetek płacona na rzecz pool leadera musiałaby 
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z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., musiałaby tez posiadac certy
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6. Podsumowanie

W przepisach u.p.d.o.p. brak jest regulacji wprost odnosza- 
cych sie do struktur cash poolingowych. W konsekwencji, 
społki rozwazajace przystąpienie do tego rodzaju struktur 
czesto decyduja sie na wystąpienie z wnioskiem o interpreta
cje podatkowa celem ustalenia skutkow zawarcia umowy 
cash poolingowej na gruncie u.p.d.o.p. Niestety poglądy 
organow podatkowych odnoszące sie do zasad opodatkowa
nia uczestnikow cash poolingu w ostatnim czasie ulegaja 
istotnym zmianom. Dotychczas spćłki rozwazajace zawarcie 
umowy cash poolingowej przede wszystkim obawiały sie 
koniecznosci pobierania 20% podatku u zrodła, w związku 
z zapłata odsetek za otrzymanie dofinansowania z rachunku 
pool leadera. Z pewnoćcia do zawarcia umowy cash pooligu 
nie zacheci zadnej ze społek prezentowana przez organy 
podatkowe nowa interpretacja art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 
u.p.d.o.p. Moze sie okazać, ze polskie społki obawiając sie 
koniecznoćsci stosowania przepisoćw o niedostatecznej kapita
lizacji przy zaliczaniu do kosztow uzyskania przychodow 
odsetek płaconych na rzecz pool leadera nie zdecyduja sie na 
przystąpienie do systemu cash poolingu, nawet jeśli bedzie to 
dla nich korzystne ze wzgledoćw ekonomicznych.

Jurkiewicz, R. (2009). Cash pooling — skutki w podatku dochodowym od 
osob prawnych. Monitor Podatkowy, (2), s. 15.

Kurzec, M. (2011) Glosa do wyroku NSA z dnia 15 czerwca 2010 r., II FSK 
97/09. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, (6), 528.

Majdowski, F. (2014) Konsekwencje podatkowe cash-poolingu w najnow
szych interpretacjach organow podatkowych. Przegląd Podatkowy, (6), 
24-32.

Pustuł, J. (2013). Umowy o podziale kosztow a ustalenie ceny transferowej.
Toruński Rocznik Podatkowy, 128-135.

Sekita, J. (2001). Umowa cash poolingu. Zagadnienia podatkowoprawne.
Doradca podatkowy, (12), nr 12, 57.

Zwyrtek, M. (2006). Cash pooling po polsku. Monitor Podatkowy, (8), 25.

14 NR 5 2015 PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO


