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Od 1 stycz nia 2017 ro ku wy mia na udzia łów nie jest ne u tral na po dat ko wo. Zgod nie z no -
we li za cją usta wy o po dat ku do cho do wym, przy cho dem po dat ni ka wno szą ce go do spół ki ka -
pi ta ło wej wkład nie pie nięż ny (aport) jest war tość ryn ko wa wno szo ne go wkła du. Niem niej,
je że li war tość apor tu bę dzie od bie gać od je go war to ści ryn ko wej, or gan po dat ko wy bę dzie
mógł ją zak we stio no wać i okre ślić przy chód wno szą ce go aport w wy so ko ści ryn ko wej.

Za sto so wa nie ko rzyst nych dla po dat ni ka zwol nień w po dat ku do cho do wym jest uza -
leż nio ne od ist nie nia uza sad nio nych przy czyn eko no micz nych wy mia ny udzia łów.
W in nym przy pad ku tran sak cja bę dzie wią za ła się z obo wiąz kiem wy li cze nia do cho -
du przez or gan po dat ko wy i zap ła ce nia po dat ku do cho do we go.
W efek cie, część przed się bior ców po dej mu je ry zy ko i do ko nu je tran sak cji wy mia ny
udzia łów na grun cie pra wa pol skie go, część zaś je mi ni ma li zu je i prze no si swój ka pi tał
np. do Luk sem bur ga, po wo łu jąc luk sem bur ską So cie te en Com man di te Spe cial (SCSp) – spół -
kę oso bo wą bez oso bo wo ści praw nej, o struk tu rze zbli żo nej do pol skiej struk tu ry spół -
ki ko man dy to wo -ak cyj nej.

Do tych czas SCSp wy ko rzy sty wa na by ła zaz wy czaj przez przed się bior ców w struk tu -
rach opar tych o Fun du sze In we sty cyj ne Zam knię te (FIZ). Nie mu si ona jed nak po sia -
dać sta tu su fun du szu in we sty cyj ne go, spół ki in we sty cyj nej czy też in nej in sty tu cji
zbio ro we go in we sto wa nia. Co wię cej, SCSp nie mu si być tak że fun du szem za gra nicz nym
w ro zu mie niu art. 2 pkt 9 usta wy z dnia 27 ma ja 2004 r. o fun du szach in we sty cyj -
nych, aby być do brą al ter na ty wą dla apor tu w Pol sce.
Naj wię kszą za le tą So cie te en Com man di te Spe cial jest fakt, że jest ty pem spół ki, któ ra – zgod -
nie z art. 2 Luk sem bur skie go Pra wa do ty czą ce go spó łek han dlo wych; usta wa z dnia
10 sier pnia 1915, da lej: Pra wo spó łek 1915 – nie jest pod mio tem po sia da ją cym oso -
bo wość praw ną.

Wy stę pu ją w niej dwa ro dza je wspól ni ków:
· wspól ni cy z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią, któ rzy od po wia da ją za zo bo wią za nia
spół ki je dy nie do wy so ko ści wnie sio nych wkła dów (as so cié com man di ta i re) oraz

· wspól ni cy z nie o gra ni czo ną od po wie dzial no ścią, któ rzy za zo bo wią za nia spół ki od -
po wia da ją ca łym swo im ma jąt kiem (as so cié com man dité).

Luk sem burg lep szy od War sza wy
Luk sem bur skie pra wo nie okre śla mi ni mal nej wy so ko ści wkła dów/ka pi ta łu SCSp,
a naz wa SCSp nie mu si za wie rać w so bie naz wy (fir my) wspól ni ka o nie o gra ni czo -
nej od po wie dzial no ści (Ge ne ral Par tner).
SCSp mo że być za ło żo na za rów no w for mie ak tu no ta rial ne go, jak i do ku men tu pry -
wat ne go. W rze czy wi sto ści, do re je stra cji SCSp wy star czą wy łącz nie dwa ory gi na ły
umo wy spół ki. Pub li ka cji w luk sem bur skim re je strze han dlo wym nie po dle ga ca ła
umo wa, a je dy nie wy ciąg z umo wy, któ ry mu si za wie rać:
· wska za nie wspól ni ków po no szą cych so li dar ną od po wie dzial ność,
· naz wę spół ki,
· przed miot jej dzia łal no ści,
· sie dzi bę sta tu to wą,
· wska za nie osób za rzą dza ją cych spół ką i spo so bu jej re pre zen ta cji,
· oz na cze nie cza su trwa nia spół ki.

Istot ne jest to, że pra wo luk sem bur skie za pew nia cał ko wi tą po uf ność w po wyż szych
kwe stiach oraz ano ni mo wość ko man dy ta riu szy. To niez wy kle istot ne ce chy np. dla pri -

va te equ i ty. War to rów nież do dać, że SCSp jest for mą spół ki, któ ra umoż li wia du żą swo -
bo dę w kształ to wa niu prze pi sów do ty czą cych jej fun kcjo no wa nia oraz sa mych upraw -
nień wspól ni ków. Oz na cza to, że umo wa SCSp umoż li wia swo bod ne ure gu lo wa nie za sad
do ty czą cych np. prze nie sie nia udzia łów ko man dy ta riu szy, ich po dział i za staw. Na le ży
jed nak pa mię tać, że w przy pad ku bra ku od po wied nich za pi sów w umo wie SCSp, na
re a li za cję ni niej szych tran sak cji po trzeb na bę dzie zgo da kom ple men ta riu sza/kom ple -
men ta riu szy, a w przy pad ku udzia łów kom ple men ta riu szy, niez będ na bę dzie de cy zja
wspól ni ków pod ję ta zgod nie z prze pi sa mi do ty czą cy mi zmia ny umo wy SCSp.

Po nad to, zgod nie z prze pi sa mi Pra wo spó łek 1915, wspól ni cy po dej mu ją rów nież de -
cy zje w spra wie:
· zmia ny przed mio tu dzia łal no ści spół ki,
· zmia ny na ro do wo ści spół ki,
· re struk tu ry za cji oraz
· lik wi da cji spół ki.

Moż li we jest rów nież okre śle nie cha rak te ru uczest nic twa wspól ni ka w SCSp ja ko pa -
pie ru war to ścio we go (ti tres) bądź ja ko in ne go pra wa udzia ło we go. Na to miast pra wo
gło su, udział w zy skach i stra tach spół ki oraz kwe stie do ty czą ce wyp ła ty dy wi den dy
mo gą być do wol nie ure gu lo wa ne w umo wie spół ki.
SCSp mo że być za rzą dza na przez jed ne go lub wię cej me na dże rów/za rząd ców (gérants),
któ rzy mo gą, ale nie mu szą być kom ple men ta riu sza mi. Spo sób ich wy bo ru re gu lu je
umo wa SCSp. W przy pad ku za rzą du wie lo o so bo we go, pra wo do re pre zen ta cji SCSp mo -
że przy słu gi wać jed ne mu za rząd cy in dy wi du al nie lub wię kszej licz bie za rząd ców dzia -
ła ją cych wspól nie. Prze pis umo wy SCSp do ty czą cy spo so bu re pre zen ta cji jest sku tecz ny
wo bec osób trze cich, je śli zo stał opub li ko wa ny w luk sem bur skim re je strze han dlo wym.
In ne ogra ni cze nia w upraw nie niach za rząd ców nie są sku tecz ne wo bec osób trze cich.
Ko lej ną waż ną za le tą luk sem bur skiej SCSp jest brak obo wiąz ku pub li ka cji rocz nych
spra wo zdań fi nan so wych, a tak że brak wy mo gu zgo dy ko man dy ta riu szy do ich ak cep -
ta cji. Nie ma też obo wiąz ku pod da nia spół ki zew nętrz ne mu au dy to wi (o ile je śli nie
wy ma ga ją te go in ne prze pi sy praw ne).

SCSp – pro sto i tran spa ren tnie po dat ko wo
SCSp jest spół ką tran spa ren tną po dat ko wo dla wszyst kich po dat ków, o któ rych mo wa
w Kon wen cji mię dzy Rze czą pos po li tą Pol ską a Wiel kim Księ stwem Luk sem bur ga
w spra wie uni ka nia pod wój ne go opo dat ko wa nia w za kre sie po dat ków od do cho du
i ma jąt ku. Jed nak że wy jąt kiem w tym za kre sie mo że być op ła ta ko mu nal ne go po dat -
ku han dlo we go od zy sków i od ka pi ta łu (l’impôt com mer cial). Przed mio tem opo dat ko wa -
nia tym po dat kiem, na kła da nym na po zio mie gmi ny, jest m.in. pro wa dze nie
przed się bior stwa w for mie SCSp, ale je dy nie wów czas, gdy luk sem bur ska spół ka ka pi -
ta ło wa ja ko kom ple men ta riusz tej spół ki po sia da wię kszy niż 5% udział w SCSp. Luk -
sem bur skie or ga ny po dat ko we po twier dzi ły za sto so wa nie ko rzyst ne go re żi mu
po dat ko we go w od nie sie niu do SCSp w piś mie Cir cu lar L.I.R. n°14/4 z 9 stycz nia 2015.
Na grun cie luk sem bur skiej usta wy o po dat ku do cho do wym (Loi du 4 décem bre 1967 con -
cer nant l’impôt sur le re ve nu), do cho dy SCSp nie po dle ga ją opo dat ko wa niu na po zio mie spół -
ki, ale na po zio mie jej wspól ni ków (pro por cjo nal nie do po sia da ne go przez nich udzia łu). 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę po wyż sze oraz to, że SCSp jest spół ką tran spa ren tną po dat -
ko wo w ro zu mie niu lo kal nych prze pi sów luk sem bur skich, to nie jest ona rów nież uz -
na wa na za po dat ni ka po dat ku do cho do we go w Pol sce – in ter pre ta cja po dat ko wa
z dnia 1 czer wca 2016 r. Dy rek to ra Iz by Skar bo wej nr ILPB4/4510-1-91/16-5/ŁM,
któ ra po da je, że „zgod nie z art. 1 ust. 3 usta wy o CIT, prze pi sy tej usta wy ma ją za sto -
so wa nie do spó łek nie ma ją cych oso bo wo ści praw nej ma ją cych sie dzi bę lub za rząd
w in nym pań stwie, je że li zgod nie z prze pi sa mi pra wa po dat ko we go te go pań stwa są
trak to wa ne jak oso by praw ne i po dle ga ją w tym pań stwie opo dat ko wa niu od ca ło ści
swo ich do cho dów bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia”.

Re a su mu jąc, spół ka SCSp nie bę dzie po dat ni kiem po dat ku do cho do we go w Luk sem -
bur gu w ja kim kol wiek za kre sie. Rów nież w świet le usta wy o CIT w Pol sce, SCSp nie
bę dzie po dat ni kiem po dat ku do cho do we go. Tym sa mym usta wa CIT nie bę dzie mia ła
za sto so wa nia wo bec SCSp.

Op ty ma li za cja po dat ko wa po luk sem bur sku
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