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Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania -->
Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
Słowa kluczowe
cash-pooling, dokumentacja, podmioty powiązane, pożyczka, transakcja,umowa
Istota interpretacji
Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku
Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.? - pyt. nr 4 we
wniosku
Treść dokumentu
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa
podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w
imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (…), przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2013 r. (data wpływu
10 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sporządzania dokumentacji
podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest
prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 10 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego
od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia
przyszłego:
Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
świadczy w dwóch liniach biznesowych:



usługi ochrony,
usługi hotelarskie.

Większościowym udziałowcem Wnioskodawcy jest Spółka Akcyjna P. (dalej: „Spółka P.”)
należąca do Grupy P. W Grupie P. prowadzone są obecnie działania mające na celu obniżenie
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tych Spółka zamierza zawrzeć z
bankiem mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Umowę Systemu
Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków (dalej: Umowa). Stronami Umowy

będą podmioty, które wraz ze Spółką wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej (dalej:
Uczestnicy Systemu) i są polskimi rezydentami podatkowymi.
System Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków jest usługą należącą do
zakresu usług bankowych, polegających na umożliwieniu przez bank grupie kapitałowej do
której należy Spółka, bardziej efektywnego, codziennego zarządzania środkami pieniężnymi i
kredytami oraz korzystania przez poszczególne spółki z grupy ze wspólnej płynności
finansowej całej grupy kapitałowej. Umowa dotyczyć będzie zatem systemu zarządzania
płynnością finansową Uczestników Systemu. Oznacza to, iż na podstawie Umowy bank
będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy oraz pozostałych Uczestników Systemu tzw.
usługę cash poolingu.
Przed rozpoczęciem korzystania z usługi cash poolingu, Wnioskodawca, jak i pozostałe
spółki z grupy kapitałowej zawrą z bankiem umowy bieżących rachunków bankowych (dalej:
Rachunki Główne). Następnie, Spółka (oraz pozostali Uczestnicy Systemu) przystąpią wraz z
bankiem do analizowanej Umowy, na podstawie której bank udostępni w Rachunkach
Głównych kredyt dzienny wymagalny na koniec dnia, w którym został udzielony (dalej:
Kredyt). Ponadto, w ramach Umowy bank dokonywał będzie na zlecenie Uczestników
Systemu rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem Rachunków Głównych. Systemem
zarządzania środkami pieniężnymi objęte zostaną rachunki prowadzone w walucie polskiej.
W ramach Umowy jeden z Uczestników Systemu pełnić będzie dodatkowo funkcję tzw.
Koordynującego, który posiadał będzie w banku dwa rachunki rozliczeniowe. Jeden z
rachunków prowadzony będzie dla Koordynującego w ramach grupy Rachunków Głównych
(dalej: Grupa Rachunków) z udostępnionym Kredytem (dalej: Rachunek Główny
Koordynującego), natomiast drugi z rachunków nie będzie objęty Grupą Rachunków (dalej:
Rachunek Pomocniczy Koordynującego).
Zgodnie z Umową rozliczenia dokonywane pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami
Systemu (w tym Koordynującym) w ramach Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi
(dalej: System) oparte będą na konwersji długu (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego)
skutkującej subrogacją z art. 518 Kodeksu cywilnego, tj. wstąpieniem w miejsce
zaspokojonego wierzyciela.
System zakłada bilansowanie (tj. zerowanie) sald na prowadzonych przez bank
rachunkach bankowych Uczestników Systemu (tj. Grupie Rachunków) z wykorzystaniem
Rachunku Pomocniczego Koordynującego.
Bilansowanie sald na Grupie Rachunków dokonywane będzie na koniec każdego dnia
roboczego z chwilą postawienia w wymagalność Kredytów udzielonych przez bank
Uczestnikom Systemu oraz Koordynującemu w Grupie Rachunków. Oznacza to, iż przy
wykorzystaniu wskazanego powyżej mechanizmu prawnego Koordynujący dokonywał będzie
spłaty wobec banku długów wszystkich Uczestników Systemu z tytułu wykorzystania przez
nich Kredytów, lub Uczestnicy Systemu spłacać będą długi Koordynującego wobec banku z
tytułu wykorzystania Kredytu przyznanego Koordynującemu. W wyniku wskazanych
czynności odpowiednio Koordynujący jak i pozostali Uczestnicy Systemu nabywać będą
wierzytelności subrogacyjne z tytułu dokonanych spłat (dalej: Roszczenia). Zgodnie z
Umową kwoty Roszczeń obciążone będą odsetkami stosownie do określonej stopy
procentowej.
Umowa przewiduje automatyczne transfery zwrotne następnego dnia funkcjonowania
Systemu, czyli powrót do stanu sald na Rachunkach Głównych z końca poprzedniego dnia
funkcjonowania Systemu. Podstawą prawną zwrotnych transferów pomiędzy Rachunkami
Głównymi a Rachunkiem Głównym Koordynującego i Rachunkiem Pomocniczym
Koordynującego będzie rozliczenie wierzytelności subrogacyjnych (Roszczeń) pomiędzy
Uczestnikami Systemu i Koordynującym.

Odsetki będą naliczane na bazie dziennej, natomiast ich płatność przez/do
poszczególnych Uczestników Systemu (w tym Koordynującego) będzie dokonywana
jednorazowo w okresie rozliczeniowym (miesięcznym). Wysokość odsetek należnych
poszczególnym Uczestnikom Systemu kalkulowana będzie przez bank. Jednocześnie bank, na
bazie dziennej, naliczał będzie odsetki debetowe/kredytowe od salda występującego na
Rachunku Pomocniczym Koordynującego. Raz na miesiąc, w ustalonej dacie rozliczenia,
bank uzna Rachunek Pomocniczy Koordynującego kwotą należnych odsetek lub odpowiednio
obciąży Rachunek Pomocniczy Koordynującego kwotą odsetek należnych bankowi z tytułu
kredytu w tym rachunku.
Wzwiązku z uczestnictwem w Systemie, Spółka ponosiła będzie na rzecz banku
określone w Umowie opłaty.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
1. Czy z tytułu uczestnictwa w przedstawionym w stanie faktycznym Systemie Spółka
będzie podatnikiem podatku od towarów i usług...
2. Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym
wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek zapłaty podatku od czynności
cywilnoprawnych...
3. Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku odsetki wypłacane w
ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74,
poz. 397 ze zm.)...
4. Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym
wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający
z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r....
Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4.
Wniosek Spółki w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.
Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z uczestnictwem w Systemie Wnioskodawca nie
będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz.
397 ze zm.).
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami
powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 tej ustawy - lub transakcji,
w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest
bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową są
obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.
Mając na względzie powyższe zauważyć należy, iż podatnik jest zobowiązany do
sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy dwa następujące warunki są spełnione
łącznie:



mamy do czynienia z transakcją oraz
transakcja ma miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W tym miejscu wskazać należy, iż pojęcie „transakcji” nie zostało zdefiniowane w przepisach
prawa podatkowego ani cywilnego. Oznacza to, iż można uznać, że nie posiada ono definicji

legalnej i dla potrzeb interpretacji tego sformułowania należy posłużyć się znaczeniem
słownikowym. Według internetowego Słownika Języka Polskiego „transakcja” to „operacja
handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług” lub „umowa handlowa na
kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też zawarcie takiej umowy”.
Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego zauważyć należy, iż
Wnioskodawca wraz z innymi spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej zamierza
zawrzeć z bankiem Umowę, na podstawie której przystąpi do Systemu. Na podstawie Umowy
bank prowadził będzie obsługę Systemu poprzez dostarczenie infrastruktury w postaci
rachunków bieżących z udostępnionym Kredytem. Ponadto, bank ustalał będzie salda na
każdym Rachunku Głównym (w tym Rachunku Głównym Koordynującego) uczestniczącym
w Systemie, prowadził będzie obsługę codziennych transferów, obciążał i uznawał rachunki
oraz naliczał odsetki. Z tytułu wykonywania wskazanych czynności stanowiących w swej
istocie usługę cash poolingu bank uzyskiwał będzie wynagrodzenie.
Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż usługę cash poolingu świadczoną
przez bank na rzecz Uczestników Systemu (w tym Wnioskodawcy) można określić mianem
transakcji. Niemniej, z uwagi na fakt, że bank (będący stroną transakcji) nie jest powiązany ze
Spółką (czyli drugą stroną transakcji) w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, nie zostanie spełniony drugi ze wskazanych powyżej
warunków i tym samym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nie powstanie.
Powiązani w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 są natomiast Uczestnicy Systemu gdyż są
spółkami należącymi do jednej grupy kapitałowej. Niemniej w tym przypadku, w ocenie
Wnioskodawcy nie sposób uznać wzajemnych relacji Uczestników Systemu wynikających z
Umowy za kupno lub sprzedaż towarów bądź usług, czyli zakwalifikować ich jako
przeprowadzanie transakcji. Brak istnienia transakcji pomiędzy Uczestnikami Systemu (i
Koordynującym) oznacza, iż w analizowanym stanie faktycznym nie będzie spełniony
pierwszy z dwóch wskazanych powyżej warunków, od których to zależy obowiązek
sporządzania dokumentacji podatkowej. A zatem, Spółka jako jeden z Uczestników Systemu
nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W tym miejscu Spółka wskazuje, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w
licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez Dyrektorów
Izby Skarbowych działających z upoważnienia Ministra Finansów. Przykładowo,
interpretacja indywidualna wydana w dniu 6 sierpnia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi (nr IPTPB3/423-177/12-2/KJ), interpretacja indywidualna wydana w dniu 3
października 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-658/116/JC), czy też w dniu 15 kwietnia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr
ITPB3/423-31d/11/PS).
Mając na uwadze powyższe Spółka wnosi jak na wstępie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 4 uznaje się za
prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia
prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji
przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania
podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji
indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym

katalogu) ww. ustawy. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu
faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania
dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę zawartej umowy
cash poolingu. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia różnić się
będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła
Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu
prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w (…) po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał
interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się
dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012
r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww.
ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie
sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są
przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro
Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300
Piotrków Trybunalski.

