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l Nie od dziś wiadomo, że na funduszach zagranicznych
zarabia się lepiej niż na polskich – średnia stopa zwrotu tego rodzaju produk tów finan sowych sięgnę ła 8,7 proc.,
a więc znacząco więcej niż w przypadku polskich funduszy
(6,2 proc.). Mimo to, fundusze zagraniczne ciągle nie cieszą się popular nością wśród Polaków. Ostatnie statystyki
(początek 2015 r.) wskazują, że Polacy zainwestowali w nie
tylko ok. 6 mld zł, podczas gdy w produktach oferowanych
przez krajowe TFI ulokowali około 200 mld zł. Fundusze
zagraniczne są słabo promowane i często odstraszają przeciętnego obywatela swoimi nazwami czy jurysdykcją w jakiej się znaj dują. A szkoda. Mo gą bowiem stanowić
atrakcyjną alternatywę dla polskich funduszy zamkniętych.
Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do jednostronnego zwolnienia z CIT inwestycji funduszy z państw trzecich. Od 2011 r. do ustawy
o CIT zo sta ło do da ne zwol nie nie obej mu ją ce in sty tu cje
wspól ne go in we stowa nia, po sia da ją ce sie dzi bę w in nym
niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. By ło to na stęp stwo wez wa nia Pol ski przez Ko mi sję
Europejską do usunięcia naruszenia prawa wspólnotowego polegającego na nierównym traktowaniu zagranicznych
fun du szy in we sty cyj nych, któ rym – co do za sa dy – nie
przysługiwało zwolnienie z CIT dla dochodów uzyskiwanych w Polsce. Ustawodawca jednocześnie postawił kilka
wa run ków, któ re mu szą zo stać speł nio ne, aby z ta kie go
zwolnienia można było skorzystać. Oprócz posiadania sie-

dziby w jednym z państw UE lub EOG, zagraniczny fundusz in we sty cyj ny mu si m.in. pod le gać w tym pań stwie
opodatkowaniu od całości swoich dochodów oraz prowadzić działalność wyłącznie w zakresie zbiorowego inwestowa nia środ ków. Naj waż niej szy jed nak z per spek ty wy
podatkowej wydaje się warunek, który obliguje fundusz
do ulokowania uzyskanych środków pieniężnych w papiery war tościowe, instrumenty rynku pieniężnego bądź inne prawa majątkowe.
Pojęcie „innych praw majątkowych” nie zostało jednak
przez ustawodawcę zdefiniowane. Pojawiła się w związku
z tym kwestia spor na, czy zwrot ten obejmuje spółki osobowe i czy w takim wypadku zagraniczny fundusz inwesty cyj ny, lo ku ją cy swo je ak ty wa bez poś red nio w spół ki
osobowe - jawne czy komandytowe, będzie zwolniony od
po dat ku do cho dowe go. Co praw da Mi ni ster Fi nan sów
kwestionuje takie zwolnienie twierdząc uparcie, iż uczestnictwo w spółce osobowej oznacza prowadzenie działalności gospodarczej, a to wyklucza możliwość zwolnienia
ta kich in sty tu cji z CIT. Wy da je się jed nak, że są dy
zauważyły wąt pli wość argu men ta cji Mi ni stra i za czę ły
kwestionować takie stanowisko. Pierwsze orzeczenie potwierdzające możliwość zastosowania zwolnienia podatkowe go do zagra nicz ne go fun du szu in we sty cyj ne go,
pomimo negatywnego stanowiska Ministerstwa, wydał Sąd
w Gliwicach (I SA/Gl1041/14). Sąd stwierdził, że do zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 6
ust. 1 pkt 10a w związku z ust. 3 ustawy podatkowej wystarczające jest łączne spełnienie wskazanych w tych przepi sach prze sła nek. Ani ww. prze pi sy, ani ża den in ny
obowiązujący przepis nie uzależnia stosowania tego zwolnienia od wypełnienia przez zagraniczny fundusz wymogów w prze pi sie nie wy mie nio nych, a sfor mu łowa nych
w stosunku do polskich funduszy inwestycyjnych (także
wy rok WSA w War szawie z dnia 23 kwiet nia 2013 r.,
III SA/Wa 3011/12).
Jeżeli taka linia orzecznicza się utrwali, pozwoli to na
za sto sowa nie cie kawej al ter natyw ny wo bec FIZ. War to
przypomnieć, że fundusze inwestycyjne działające na podstawie polskiej ustawy o funduszach inwestycyjnych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób
prawnych bez żadnych dodatkowych warunków. FIZ nie

może jednak lokować swoich aktywów w spółki osobowe
po za spół ka mi ko man dy towo-ak cyj ny mi. Co istot ne, od
2014 r. SKA stały się podatnikami podatku dochodowego,
podobnie jak sp. z o.o., przez co obecnie FIZ nie może bezpośrednio i jednocześnie efektywnie podatkowo inwestować w pol skie spół ki oso bowe, prowa dzą ce dzia łal ność
gos po dar czą. Po jawia się w tym przy pad ku ko niecz ność
powo ła nia ogni wa po śred ni czą ce go – sko rzy sta nie
z podmiotu zagranicznego, który wyemituje papiery wartościowe, w które FIZ może zainwestować. Dopiero zastosowanie takiego pośrednika – czy to np. spółki kapitałowej
z Cypru, czy luksemburskiej spółki osobowej typu SCSp
– pozwoli na umiejętne ukształtowanie strumienia dochodów otrzymywanych przez spółkę od funduszu jako dywi dend zwol nio nych od opo dat kowa nia na pod stawie
Pa rent Sub si dia ry Di rec ti ve – Dy rek ty wy UE do ty czą cej
wspólnego systemu opodatkowania dywidend. I tylko taka struktura pozwoli pozostawić dochód poza przedmiotowym za kre sem prze pi sów o Zagra nicz nych Spół kach
Kontrolowanych (CFC).
Główną przewagą zagranicznego funduszu inwestycyjnego nad polskim FIZ jest to, że w przypadku zagranicznego fun du szu nie ma ko niecz no ści powo ły wa nia
zagra nicz nych spó łek oso bowych ja ko po śred ni czą ce go
ogniwa. Tym samym ogranicza to obowiązki administracyjne związane z utrzymaniem struktury, a także koszty.
Wykorzystanie instytucji zagranicznych funduszy inwestycyjnych, będzie więc alter natywą dla obecnie powszechnie
stosowanych systemów spółek holdingowych. Nikogo też
nie powinno dziwić, że koszty ich zarządzania są znacznie
niż sze niż pol skich fun du szy in we sty cyj nych. Wy ni ka to
oczywiście z wielkości aktywów pozostających pod zarządza niem. Struk tu ra z fun du szem zagra nicz nym bę dzie
mog ła być prost sza (brak ogniw po śred nich), a tym sa mym łatwiejsza w zarządzaniu i lepsza od strony kosztowej oraz nie zwy kle atrak cyj na pod wzglę dem
podatkowym. Przewaga konkurencyjna zagranicznego funduszu inwestycyjnego jest więc wysoka i byłoby szkoda,
gdyby umknęła uwadze polskich inwestorów.
Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.

