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W zakresie obowiązku sporządzania doku-
mentacji podatkowej w związku z zawar-
ciem umowy cash poolingu wyrażane są 
różnorodne poglądy. Zgodnie z pierw-
szym w związku z tym, że umowa cash po-
olingu zawierana jest, co do zasady, po-
między podmiotami powiązanymi w ro-
zumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r., na stronach umowy spoczywa 
obowiązek szczególnego udokumento-
wania transakcji o równowartości co naj-
mniej 30 000 euro rocznie (art. 9a ustawy). 
Należy stwierdzić, iż pool leader będzie 
zobowiązany do udokumentowania tran-
sakcji ze wszystkimi uczestnikami cash 
poolingu. W ramach sporządzanej doku-
mentacji należy wskazać na takie elemen-
ty transakcji dokonywanych w ramach 
cash poolingu, które w szczególności po-
winny charakteryzować się rynkowymi 
warunkami, m.in. wysokość oprocentowa-
nia sald dodatnich i ujemnych, wysokość 
prowizji, zasady płatności odsetek, stoso-
wane w transakcji zabezpieczenia i opłaty 
za niewywiązywanie się z warunków 
umownych. 

Kluczowym problemem jest ustalenie, czy 
w ramach cash poolingu dochodzi do 
transakcji pomiędzy uczestnikami. W opi-
nii autora należy przyjąć takie znaczenie 
pojęcia „transakcja”, jakie ma on w języku 
powszechnym. Transakcja to operacja 
handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży 
towarów lub usług, umowa handlowa na 
kupno lub sprzedaż towarów lub usług; 
też zawarcie takiej umowy

W opinii autora wzajemne finansowanie 
się uczestników należałoby utożsamiać 
z dokonywaniem transakcji pomiędzy 
podmiotami powiązanymi (uczestnikami). 
W celu ustalenia obowiązku dokumenta-
cyjnego, należy odnieść się do kwot wy-
magalnych, rzeczywiście zapłaconych 
w roku podatkowym. W tym przypadku 
można jednak wyrazić pogląd odmienny.
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Kierownik zespołu cen transferowych, zajmuje się przede wszystkim problematyką cen transferowych oraz zagadnieniami związanymi 
z podatkami dochodowymi, w tym sposobami legalnej optymalizacji podatkowej w ramach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, 
a także prawem bilansowym. Wieloletni pracownik Departamentu Rachunkowości i Podatków jednego z największych podmiotów 
gospodarczych w Polsce. Od kilku lat związany zawodowo z ISP.
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