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CFC 

Zagraniczne spółki 
kontrolowane 
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Definicja legalna - kryteria 

Status CFC 

Podatnik posiada w spółce 
nieprzerwanie przez 30 

dni, bezpośrednio lub 
pośrednio, co najmniej 

25% udziałów/praw 

Powiązania ze spółką 

Co najmniej 50% 
przychodów spółki w 

danym roku pochodzi z 
tzw. „pasywnych źródeł” 

Pasywne źródła 
dochodów 

Co najmniej jedno z 
pasywnych źródeł 

przychodów podlega 
opodatkowaniu poniżej 

14,25% lub zwolnienia 
albo wyłączeniu  

(1 wyjątek) 

Preferencyjna stawka 
opodatkowania 
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Rodzaje obowiązków 

Obowiązki sprawozdawcze 

1 

2 

3 

4 

Rejestr zagranicznych spółek kontrolowanych 
Termin: ustawy podatkowe nie precyzują 

 
Odrębna ewidencja zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce 
kontrolowanej.  
Termin: po zakończeniu roku podatkowego, nie później niż termin złożenia zeznania  

Zeznanie na formularzach CIT-CFC lub PIT-CFC   
Termin: do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego 

Wpłata podatku należnego do polskiego urzędu skarbowego. 
Termin: do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego 

Ważne: Na żądanie organu podatkowego lub organu 
kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić 
rejestr i ewidencje w ciągu 7 dni. Jeśli podatnik ich nie 
udostępni albo ustalenie dochodu na podstawie ewidencji 
nie będzie możliwe, organ ustali dochód w drodze 
oszacowania. 
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BEPS 

ang. Base Erosion and Profit 
Shifting 
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Zmniejszenie podstawy opodatkowania i transfer zysków  

BEPS 

Spójność w przepisach krajowych dotyczących działalności 
transgranicznej.  

Wzmocnienie wymogów prawnych dot. przedmiotu 
transakcji – cel – dostosowanie miejsca opodatkowania do 
lokalizacji, w której działalność gospodarcza jest faktycznie 
prowadzona i tworzona jest wartość dodana.  

Poprawa przejrzystości i przewidywalności dla firm i organów.  
 

�Pakiet minimalnych standardów, stosowany w celu zwalczania 
zjawiska unikania opodatkowania.  
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Obszary objęte standardem BEPS  

BEPS 

anti-treaty 
shoppinganti-tre  
zapobieganie 
nadużyciom w 
wykorzystywaniu 
udogodnień 
traktatowych  

MAP (Mutual 
Agreements 
Procedures)  
wzajemne 
raportowanie 

country-by country 
reporting 

pierwszy raz 
administracja 

podatkowa ma 
możliwość analizy 

działalności 
przedsiębiorstw 

międzynarodowych w 
globalnym ujęciu  

  

własność intelektualna 
i automatyczna 

wymiana interpretacji 
podatkowych  

ograniczenie szkodliwych 
praktyk  

.  
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Permanent Establishment –definicja „zakładu”  

Ryzykowana gra z fiskusem?  

BEPS 

Oddelegowanie pracowników do pracy za granicą 
może spowodować powstanie zakładu w państwie 
oddelegowania.  

 

WARUNKI 

� istnienie placówki, 

� stały charakter placówki, 

� wykonywanie działalności przedsiębiorstwa za 
pośrednictwem tej placówki, 

� działalność nie wykazuje wyłącznie 
charakteru przygotowawczego lub 
pomocniczego.  

Warunki muszą być spełnione łącznie.  

SKUTKI 
 
• Podatek od zysków przypisanych zakładowi za 

granicą w kraju gdzie je uzyskano.   
 

• Część zysków spółki opodatkowana w państwie 
innym niż państwo siedziby – możliwa wyższa 
stawka podatku.  
 

• Dodatkowe obowiązku administracyjne.  
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Polskie przepisy  

BEPS 

Lista 15 działań BEPS objętych pakietem: 

1. Uszczelnienie opodatkowania handlu elektronicznego 

2. Neutralizacja skutków wykorzystywania instrumentów hybrydowych 

3. Wzmocnienie regulacji dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) 

4. Ograniczenie erozji podstawy opodatkowania przez odliczenia odsetek i innych kosztów 

5. Zwalczanie szkodliwych praktyk podatkowych 

6. Zapobieganie nadużywaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 

7. Zapobieganie sztucznemu unikaniu powstawania tzw. "zakładów" 

8.-10. Zapewnienie, by rezultaty stosowania cen transferowych były zgodne z tworzeniem wartości - obszary kolejno: 
wartości niematerialnych i prawnych, ryzyka i kapitału, innych transakcji o wysokim poziomie ryzyka 

11. Stworzenie metod zbierania i analizy danych dotyczących wpływu BEPS na gospodarkę 

12. Zmuszenie podatników do ujawniania ich agresywnych strategii podatkowych 

13. Weryfikacja zasad dotyczących dokumentacji cen transferowych 

14. Usprawnienie mechanizmów rozwiązywania sporów 

15. Stworzenie wielostronnego instrumentu umożliwiającego wprowadzenie działań planu BEPS oraz modyfikacji 
istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
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Założenie działalności w 
Czechach 
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Założenie działalności w Czechach  

Potencjalne korzyści i ryzyka  

Podejście organów podatkowych  

Krótki czas założenia spółki.  

Elektroniczna sprawozdawczość podatkowa. 

Brak konieczności bycia podatnikiem VAT 

• dla małych przedsiębiorców, których roczny 
obrót to max 1 milion koron czeskich tj. ok. 
160.000 PLN  

• prawo do pełnego odliczenia VAT od paliwa 
kupionego do samochodu prywatnego 

Brak kapitału zakładowego przy założeniu sp. z 
o.o. 

Wymóg zaświadczenia o niekaralności:  

• Założenie spółki  

• Udział we władzach spółki  

Większy kapitał przy założeniu spółki akcyjnej:  

Czechy - min. 2 000 000 koron (ponad 
300 000 PLN) 

Polska – co do zasady 100 000 PLN  

 

Odprowadzenie kapitału za granice.  

Potencjalnie jako szkodliwa konkurencja 
podatkowa.  
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Założenie działalności w Czechach  

Permanent Establishment – „zakład”  

 

Rezydencja podatkowa 

 

Podatnik przestaje płacić podatki i ZUS z dnia na dzień – 

  to zainteresuje fiskusa/oddział ZUS. 

 

Potencjalnie jako szkodliwa konkurencja podatkowa.  

 

Przeniesienie siedziby działalności tylko ze względów podatkowych –  

 ryzyko oskarżenia o zmniejszanie dochodów Skarbu Państwa 

 

Przestępstwa skarbowe –  

 w kręgu zainteresowań władz w Polsce (oraz za granicą).  

 

Ryzyka  



Obszary kontroli podatkowych przy prowadzeniu działalności zagranicznej  © 2016 Deloitte Polska 14 

Oszustwa karuzelowe 
 

VAT 
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Oszustwa karuzelowe – fiskus zapuka do każdego?  

 

Podatek od towarów i usług  

Nabywca X 

Klient  a,b,c …… 

Dostawca Y 

Dostawa  

Dostawa (WDT) 

Państwo Członkowie „A”  Państwo Członkowskie „B” 

Obok świadomego udziału w przestępstwie również brak dochowania należytej 
staranności przy prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Sankcje karne.  

Pozbawienie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu towaru.  

Posiadanie oryginału faktury nie przesądza o prawdziwości zdarzenia wynikającego 
z tej faktury  - nie daje prawa do odliczenia podatku.  

Fakt wystawienia obliguje wystawcę do zapłaty podatku, który w niej wykazał.  
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Problemy praktyczne  
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Studium przypadku  

Problemy praktyczne  

Polska spółka produkcyjna z branży budowlanej („Kostka Sp. z o.o.”) 
zamierza rozpocząć dystrybucję własnych towarów na terenie innego kraju 
UE („kraj X”).  

 

     Ekspansja na terenie kraju X będzie podzielona na kilka etapów: 

 

Etap 1: badanie rynku i oczekiwań klienta lokalnego przez pracowników 
polskiej spółki wysłanych do kraju X na krótkie okresy czasu 

Etap 2: dystrybucja towarów za pośrednictwem lokalnego (niezależnego) 
agenta 

Etap 3: stworzenie własnych sił dystrybucji na lokalnym rynku 

Etap 4: otwarcie zakładu produkcyjnego w kraju X 

Czy podatki będą miały wpływ na kształtowanie rozliczeń Kostka Sp. z 
o.o.? 
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Działalność poza Polską 

Problemy praktyczne  

Kostka Sp. z o.o. 

Działalność  
w kraju X 

Działalność  
w kraju X 

Polska 

Kraj x 

• badanie rynku 
• dystrybucja produktów polskich 
• produkcja lokalnych produktów 

 

• projektowanie 
• produkcja 
• dystrybucja 
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Pytania  

Problemy praktyczne  

1. Czy muszę zarejestrować się dla celów podatku CIT w kraju X?  
Zakład (tzw. permanent establishment)? 

 

2. Czy z uwagi na regulacje podatkowe obowiązujące w kraju X trzeba będzie zakładać spółkę 
lub oddział w kraju X?  
Forma prawna działalności w kraju X 

 

3. Jak powinno wyglądać rozliczanie się pomiędzy Kostka Sp. z o.o. a spółką / oddziałem  
w kraju X?  
Ceny transferowe 

 

4. Jakie obowiązku dokumentacyjne będą towarzyszyć rozliczeniom pomiędzy Kostka Sp. z o.o. 
a spółką / oddziałem w kraju X?  
Dokumentacja cen transferowych 

 

5. Jak opodatkowane jest finansowanie działalności w kraju X? Podatek u źródła na odsetkach 
wypłacanych z kraju X? 

 

6. Jak opodatkowana jest dystrybucja zysków z kraju X do Polski? Podatek u źródła na zyskach 
wypłacanych z kraju X? 
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Kontakt 

Paweł Komorowski 
Starszy Menedżer 
Doradca podatkowy 
 
Tel. (22) 511 01 16 
Tel. +48 662 227 654 
E-mail: pkomorowski@deloitteCE.com  

mailto:pkomorowski@deloitteCE.com
mailto:pkomorowski@deloitteCE.com
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podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią 
oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i 
branży, w jakiej działają. Ponad 225 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać 
pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.  
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