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CFC – podstawa założenia regulacji

Zagraniczne spółki kontrolowane (ang. Controlled Foreign Company – CFC) -

To przepisy w ustawach o podatkach dochodowych nakładające obowiązek
opodatkowania w Polsce przez osoby fizycznej bądź prawne dochodów
uzyskiwanych przez kontrolowane przez nie podmioty zagraniczne mający
miejsce siedziby lub zarządu w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż
obowiązujący w Polsce, niezależnie od tego czy dochód został do Polski
sprowadzony.

Opodatkowanie dochodów podmiotów kontrolowanych w Polsce ma
zapobiegać przesuwaniu opodatkowania dochodów do państw stosujących
preferencyjne reżimy podatkowe.

Przepisy o CFC dotyczą głównie dochodów pasywnych, takich jak; dochody ze
zbycia udziałów/akcji, dywidendy, przychodów z pożyczek, praw autorskich,
praw własności przemysłowej (np. licencji).
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CFC – struktura uznawana za CFC od 1 stycznia 
2019
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C
F
C

zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub 
położona w raju podatkowym 

zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub 
zarząd lub zarejestrowana lub położona na 

terytorium państwa innego niż  raj 
podatkowy, z którym

RP nie ratyfikowała umowy 
międzynarodowej, 

w szczególności umowy 
o unikaniu podwójnego

opodatkowania, albo

Unia Europejska nie 
ratyfikowała umowy 
międzynarodowej

zagraniczna jednostka 
spełniająca łącznie 

następujące przesłanki

Poziom kontroli - 50%

Struktura przychodów – 33%

Faktycznie zapłacony podatek



CFC – przesłanka kontroli faktycznej  
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Poziom kontroli 

w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub

wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada [usunięto– nieprzerwanie

przez okres nie krótszy niż 30 dni] bezpośrednio lub pośrednio ponad 50%

udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych,

stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa

w zysku, [dodano] lub sprawuje kontrolę faktyczną nad zagraniczną

jednostką.



CFC – rozszerzenie katalogu zagranicznych jednostek 
o fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek 
o charakterze powierniczym
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2018

 Osoba prawna

 Spółka kapitałowa w organizacji

 Jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej inna niż
spółka niemająca osobowości
prawnej

 Spółka niemająca osobowości
prawnej

2019

Ponadto dodano wymienione do końca 2018:

 Fundacja, trust lub inny podmiot albo
stosunek prawny o charakterze
powierniczym

 Grupa kapitałowa lub spółka z grupy, która
sama spełnia warunek faktycznego
zapłacenia niższego podatku
dochodowego niż gdyby jej siedziba,
zarząd znajdował się tam gdzie podmiot
kontrolujący

 Wydzielone organizacyjnie lub prawnie
części zagranicznych spółek lub innych
podmiotów mających lub nie osobowość
prawną



CFC – rozszerzenie katalogu zagranicznych 
jednostek
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2018

Jednostka (…) nie posiadająca siedziby lub
zarządu na terytorium RP, w której
podatnik, samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami powiązanymi, posiada
bezpośrednio lub pośrednio:

 Udział w kapitale

 Prawo głosu w organach kontrolnych
lub stanowiących, lub

 Prawo do uczestnictwa w zysku

2019

Jednostka (…) nie posiadająca siedziby lub zarządu
na terytorium RP, w której podatnik, samodzielnie
lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada
bezpośrednio lub pośrednio:

 Udział w kapitale

 Prawo głosu w organach kontrolnych lub
stanowiących, lub

 Prawo do uczestnictwa w zysku

 W tym ich ekspektatywę lub w której
w przyszłości będzie uprawniony do nabycia
takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub
beneficjent fundacji lub trustu lub innego
podmiotu albo stosunku prawnego
o charakterze powierniczym

 lub nad którą podatnik sprawuje kontrolę
faktyczną



CFC – Fundacje prywatne 

W efekcie zmian opodatkowaniu CFC podlegać mogą fundacje prywatne,
w których polski podatnik jest fundatorem lub beneficjentem, a któremu
będzie przysługiwać prawo do uczestnictwa w zyskach fundacji
(w określonej przepisami wysokości), jak również – ekspektatywa do
uzyskania tych zysków w przyszłości.
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CFC – nowe definicje

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r. - zmiany w CFC

prawo do uczestnictwa w zysku

oznacza również: prawo do uzyskania środków należących do
zagranicznej jednostki w związku z jej likwidacją; prawo do otrzymania
świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, w tym jego
ekspektatywy, jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu
lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze
powierniczym, lub ekspektatywę uzyskania zysków zagranicznej
jednostki wypracowanych lub uzyskanych w przyszłości

kontrola faktyczna

oznacza kontrolę, która, uwzględniając okoliczności faktyczne, pozwala na
wywieranie dominującego wpływu na funkcjonowanie zagranicznej jednostki
poprzez wpływ na podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu
w sprawach dotyczących zagranicznej jednostki lub możliwość kierowania
lub wpływania na jej codzienne działanie, przy czym kontrola faktyczna
wynika w szczególności z powiązań umownych, między innymi umowy
kreującej zagraniczną jednostkę, decyzji sądu lub innego dokumentu
regulującego założenie lub funkcjonowanie tej jednostki, udzielonych
pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między zagraniczną jednostką
i podatnikiem



Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatkowych aspektach
transakcji fuzji i przejęć. W GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Do grona
wspólników Kancelarii GESSEL dołączył w styczniu 2014 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem
nauk prawnych. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie jako docent. Od początku lat 90-tych
związany z międzynarodową kancelarią prawniczą White & Case, w latach 1998-2011 jako
partner; w latach 2012-2013 partner w dziale prawno-podatkowymmiędzynarodowej firmy
doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers). W latach 1990-1991 był ekspertem Sejmowej
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów w związku z projektem ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektem ustawy o podatku od towarów
i usług. W latach 1991-1993 był doradcą Ministra Finansów – współnegocjatorem szeregu
międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Współautor projektu
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz projektu ustawy
o giełdach towarowych, konsultant projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy
o funduszach przemysłowych. Pełnomocnik procesowy w szeregu spornych sprawach
podatkowych oraz doradca w wielu znanych transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, zarówno
dotyczących spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe
w profesjonalnych czasopismach polskich i zagranicznych. Współautor Komentarza do
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa
podatkowego i doradców podatkowych – „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „PLC
Which Lawyer?”, „World Tax – Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors”, „Who’s
Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers”, „Rzeczpospolita”,
„Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Forbes”.

W 2016 r., w X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, w którym
wyróżnienia otrzymują najlepsi eksperci na rynku, Dr Janusz Fiszer zdobył ważne
wyróżnienie: „Doradca Podatkowy X-lecia” w zakresie Międzynarodowego Prawa
Podatkowego.

Dr Janusz Fiszer
wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy



Specjalizacja:

Prawo podatkowe, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej
w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć oraz analizie konsekwencji
podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji
gospodarczych, identyfikacja i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk
podatkowych, optymalizacja podatkowa, doradztwo podatkowe w zakresie fuzji
i przejęć, wszelkie aspekty restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz
osobowych, procedura podatkowa oraz doradztwo w zakresie podatków
międzynarodowych.

Doświadczenie:

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi i sądami
administracyjnymi, zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i podatku
VAT.

W latach 1987-1992pracowała w Muzeum SztukiWspółczesnej.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje podatkowe aspekty doradztwa
prawnego, takie jak analiza konsekwencji podatkowych krajowych
i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych, identyfikacja
i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk podatkowych, optymalizacja podatkowa,
doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć, wszelkie aspekty
restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz osobowych, procedura podatkowa
oraz doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii GESSEL pracowała
wmiędzynarodowej kancelarii specjalizującej się w doradztwie podatkowym.

W Kancelarii GESSEL od 2002 roku.

Wykształcenie:
Uniwersytet WarszawskiWydział Prawa i Administracji (1986).

Inarda Bielińska
of Counsel, radca prawny



Specjalizacja:

Podatki, podatek od nieruchomości, optymalizacje oraz odzyskiwanie podatków
nadpłaconych.

Doświadczenie:

Posiada blisko 5 letnie doświadczenie w podatkach różnego typu, głównie VAT,
PIT, Podatek od nieruchomości.

Opracowywał, przygotowywał, oceniał pod kątem prawno-podatkowym umowy
handlowe.

Przygotowywał komentarze i opinie prawne dla Dziennika Gazety Prawnej
i Rzeczpospolitej.

Posiada doświadczenie w projektach odzyskiwaniu nadpłaconych podatków
VAT oraz Podatku od nieruchomości i przeprowadzał na rzecz klientów analizy
due diligence.

Zapewniał wsparcie klientów przy transakcjach związanych z obrotem
nieruchomościami, podziały i przekształcenia spółek. W ramach procesów
odzyskiwania podatków występował przed organami administracji,
przeprowadzał klientów przez czynności z tym związane – brał udział
w czynnościach sprawdzających organów, kontrolach, opiniowaniu przez
biegłych.

Posiada również doświadczenie w tworzeniu wniosków o zwrot nadpłaconych
podatków, wniosków o interpretacje indywidualne.

Wykształcenie:
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji 
(2010).

Bartłomiej Pitera
aplikant radcowski



ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

tel. +48 (22) 318 69 01

fax +48 (22) 318 69 31

e-mail: mail@gessel.pl

www.gessel.pl

Niniejszy materiał został opracowany przez kancelarię Gessel, Koziorowski Sp.k.

Niniejszym materiał nie stanowi ani nie może być traktowany jako jakakolwiek forma

udzielenia porady prawnej lub podatkowej. Ani kancelaria Gessel, Koziorowski Sp.k. ani

którykolwiek z jej partnerów, prawników, pracowników lub współpracowników nie ponosi

żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania niniejszego

materiału ani za poleganie lub opieranie się na jego treści.


