
• Pobór podatku u źródła od odsetek od obligacji w sytuacji, gdy płatnik nie posiada 

(i nie jest w stanie ustalić) danych odbiorców płatności – doradca podatkowy 

Wiktor Podsiadło (KPMG, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UJ).  

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 stycznia 2020 r. III 

SA/Wa 1276/19 

 

„(…) nie można interpretować art. 26 u.p.d.o.p. z naruszeniem zasady impossibilium 

nulla obligatio est z powołaniem się na możliwość skorzystania przez emitenta z 

fakultatywnego art. 19 ust. 1 Nowelizacji (…) W takim przypadku w praktyce nadawany 

byłyby temu przepisowi (i całemu systemowi opodatkowania) charakter obligatoryjny a 

jego fakultatywność stałaby się iluzoryczna (wbrew wyraźnej regulacji z art. 19 ust. 1 

u.p.d.o.p.)” 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Nowelizacji wolne od podatku dochodowego są odsetki lub dyskonto 

od obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy zmienianej 

w art. 1. oraz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, jeżeli 

te odsetki i dyskonto opodatkowane są na zasadach określonych w art. 19-21. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Nowelizacji płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 oraz w art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, nie są obowiązani do 

poboru podatku od odsetek lub dyskonta od obligacji, jeżeli te odsetki i dyskonto 

opodatkowane są na zasadach określonych w art. 19-21. Zwolnienie z obowiązków płatnika 

dotyczy również podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki 

zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 1 Nowelizacji podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

(przepis dotyczy podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskie) ustawy zmienianej w art. 2 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 

będący emitentem danej serii obligacji wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2019 r., o 

terminie wykupu nie krótszym niż rok, dopuszczonej do obrotu na rynku regulowanym lub 

wprowadzonej do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm. 

17), może wybrać opodatkowanie kwoty odsetek i dyskonta, wypłacanych w ramach emisji 

danej serii obligacji, z zastrzeżeniem art. 20 i art. 21, zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym. 

 

Art. 19 ust. 1 Nowelizacji przyznaje zatem podatnikom-emitentom obligacji wyemitowanych 

przed dniem 1 stycznia 2019 r. prawo (nie obowiązek - co należy wyraźnie podkreślić) wyboru 

opodatkowania kwoty odsetek i dyskonta na szczególnych zasadach określonych w tym 

artykule, czego skutkiem jest zwolnienie tychże odsetek lub dyskonta z opodatkowania przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. (art. 18 ust. 1 Nowelizacji) oraz 

zwolnienie płatników z obowiązku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy (art. 18 ust. 2 

Nowelizacji). 

 

Skoro zastosowanie art. 19 ust. 1 Nowelizacji ma charakter fakultatywny (jest to uprawnienie 

emitenta do skorzystania z tego sposobu opodatkowania), to dokonując wykładni art. 26 ust. 

1, ust. 2e i 2I u.p.d.o.p. (nakładających na płatnika obowiązek pobrania podatku) oraz art. 26 

ust. 3 i ust. 3a u.p.d.o.p. (nakładających na płatnika obowiązek informacyjny) trzeba wziąć 



pod uwagę zarówno sytuację, gdy emitent skorzysta z tego uprawnienia (skutki 

prawnopodatkowe nie budzą wówczas wątpliwości i one nie są zasadniczo przedmiotem 

wniosku), jak również sytuację gdy nie skorzysta z tego uprawnienia (co czyni aktualną 

kwestię pytania o obowiązki Skarżącej na tle art. 26 u.p.d.o.p.). Jeśli emitent nie korzysta z 

art. 19 ust. 1 Nowelizacji (do czego jest w pełni uprawniony), przepis art. 18 Nowelizacji nie 

znajduje do niego zastosowania i wówczas należy interpretować przepisy art. 26 u.p.d.o.p. w 

taki sposób, jakby art. 18 Nowelizacji nie istniał (skoro nie znajduje zastosowania do emitenta, 

który z niego nie skorzystał). Tym samym nie można interpretować art. 26 u.p.d.o.p. z 

naruszeniem zasady impossibilium nulla obligatio est z powołaniem się na możliwość 

skorzystania przez emitenta z fakultatywnego art. 19 ust. 1 Nowelizacji (Organ bezpośrednio 

po wskazaniu na str. 15 interpretacji na obowiązki Skarżącej i na "trudności" jakie mogą 

wynikać, na str. 16 wskazał "przede wszystkim" na możliwość zastosowania systemu 

fakultatywnego). W takim przypadku w praktyce nadawany byłyby temu przepisowi (i całemu 

systemowi opodatkowania) charakter obligatoryjny a jego fakultatywność stałaby się 

iluzoryczna (wbrew wyraźnej regulacji z art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p.). Podobnie, zastosowanie art. 

26 ust. 1 u.p.d.o.p. nie może być utożsamiane ze swoistą sankcją za brak skorzystania z art. 

19 ust. 1 Nowelizacji i z tego wywodzone prawo do nakładania zgodnie z art. 26 ust. 

1 u.p.d.o.p. obowiązków wbrew zasadzie impossibilium nulla obligatio est. 

 

 

Wyroki powiązane 

 

Odmienne stanowisko w zakresie podatku u źródła od obligacji: 

 

Wyrok WSA  w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. III SA/Wa 1283/19 – w razie niemożności 

ustalenia tożsamości podatnika, emitent „powinien” zastosować zasady opodatkowania 

wynikające z przepisów Ustawy nowelizującej (3% stawka podatku) 

 

Zasada impossibilium nulla obligatio est w innych sprawach podatkowych (przykłady): 

 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2020 r. I SA/Wr 369/19 (odpowiedzialność 

członków zarządu za zaległości podatkowe) 

Wyrok WSA w Warszawie z 18 grudnia 2018 r. III SA/Wa 3957/17 (podstawa opodatkowania 

w podatku od nieruchomości) 

Wyrok WSA w Warszawie z 19 października 2016 r. III SA/Wa 2451/15 (zaliczki a podstawa 

opodatkowania w systemie VAT-marża) 

 

 

Przepisy 

 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1036 t.j. z późn. zm) 

 

Art. 26 ust. 1  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne 

będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 

ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym 

u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są 

obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty 

zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych 

w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 



warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od 

podatnika certyfikatem rezydencji (…)  

 

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) 

 

Art.  19.  

1. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, będący emitentem 

danej serii obligacji wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2019 r., o terminie wykupu nie 

krótszym niż rok, dopuszczonej do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonej do 

alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm. 17 ), może wybrać 

opodatkowanie kwoty odsetek i dyskonta, wypłacanych w ramach emisji danej serii obligacji, 

z zastrzeżeniem art. 20 i art. 21, zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

(…) 

4.  Podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ust. 

1, stanowi przychód określony zgodnie z ust. 3. Podstawę opodatkowania ustala się odrębnie 

dla przychodów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2. 

5.  Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3% 

podstawy opodatkowania. 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 t.j. z 

późn. zm.) 

 

Art. 8  

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 

podatkowemu. 
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Główne problemy 

1. Impossibilium nulla obligatio est - recepcja ogólnych zasad prawa w prawie 

podatkowym  

2. Problematyka usprawiedliwionych deficytów informacyjnych - brak wiedzy na temat 

(podatkowego) stanu faktycznego, a ukonstytuowanie się (powstanie) powinności 

podatkowej  

3. Obowiązki płatnika – wtórne wobec istnienia zobowiązania podatkowego ciążącego na 

podatniku   


