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Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych 
zwalnia się od podatku instytucje wspólnego 
inwestowania posiadające siedzibę w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członko-
wskim Unii Europejskiej lub w innym państ-
wie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, jeżeli podmioty te m.in. 
podlegają w państwie, w którym mają sie-
dzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym od całości swoich dochodów, bez 
względu na miejsce ich osiągania (warunek 
określony w lit. a) wskazanego przepisu). 
Analogiczny warunek przewidziany jest 
w odniesieniu do zwolnienia dotyczącego 
podmiotów posiadających siedzibę w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członko-
wskim Unii Europejskiej lub w innym państ-
wie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego prowadzących program 
emerytalny, w zakresie dochodów związa-
nych z gromadzeniem oszczędności na cele 
emerytalne (art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. a) ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych).
Warunek podlegania opodatkowaniu od ca-
łości dochodów bez względu na miejsce ich 
osiągania należy rozumieć jako warunek po-
siadania tzw. rezydencji podatkowej, nie ma-
jący bezpośredniego związku z kwestią fakty-
cznego ponoszenia ciężaru podatku przez 

podatnika, a także przyznawania przez pań-
stwo rezydencji ulg i zwolnień podatkowych.

Takie rozumienie treści omawianego warun-
ku wynika w szczególności z systematyki us-
tawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych. Zgodnie bowiem z zasadami techniki 
prawodawczej do oznaczenia jednakowych 
pojęć używa się jednakowych określeń, a róż-
nych pojęć nie oznacza się tymi samymi okre-
śleniami. Należy zatem zauważyć, iż zasadni-
czo tożsame wyrażenie - do zawartego w tre-
ści wyżej wskazanego warunków stosowania 
przywołanych zwolnień podmiotowych – za-
warte jest w art. 3 ust. 1 oraz art. 20-22 usta-
wy o podatku dochodowym od osób praw-
nych. Szczególnie istotny w kontekście wy-
kładni przepisów art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) 
oraz pkt 11a lit. a) wyżej wskazanej ustawy 
jest art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, który reguluje kwe-
stię nieograniczonego obowiązku podatko-
wego. Potwierdzeniem, że terminu „podlega 
opodatkownaniu od całości swoich docho-
dów, bez względu na miejsce ich osiagania“ 
nie można utożsamiać z realnym obciąże-
niem podatkiem (niekorzystaniem ze zwolni-
enia) jest też kontekst, w jakim wyrażenie to 
zostało użyte w przepisach art. 20-22 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 

W przepisach tych wskazano, iż podmioty 
pragnące skorzystać ze zwolnień w nich 
określonych muszą podlegać opodatkowaniu 
i nie korzystać ze zwolnienia z opodatkowa-
nia w kraju rezydencji. Oznacza to, że usta-
wodawca przyjmuje, iż nie ma sprzeczności 
w tym, że podmioty „podlegające opodatko-
waniu od całości swoich dochodów, bez 
względu na miejsce ich osiagania“ mogą 
korzystać ze zwolnień podatkowych.

Posłużenie się przez ustawodawcę omawia-
nym wyrażeniem w treści art. 6 ust. 1 pkt 10a 
lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. a) ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych nale-
ży odczytywać, jako warunek posiadania, 
tzw. rezydencji podatkowej, a nie faktyczne-
go opodatkowania dochodów podatnika.
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