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Jeśli (…) spółka przejmująca posiada więcej niż 10% udziałów w spółce 
przejmowanej i głównym bądź jednym z głównych celów połączenia jest 
uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, to dochód spółki 
przejmującej (skarżącej) stanowi nadwyżka wartości otrzymanego przez 
spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną 
wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) 
spółki przejmowanej. Skoro przy tym spółka przejmująca (skarżąca) 
nie będzie przyznawała udziałowcom udziałów, ponieważ posiada 
już w spółce przejmowanej 100 % udziałów, to cała wartość 
otrzymanego przez spółkę przejmującą (skarżącą) majątku będzie 
stanowiła dochód spółki przejmującej. Nie będzie ona też uprawniona 
do dodatkowego stosowania reguł kosztowych wskazanych w art.15 
ust.1k lub art.16 ust.1 pkt 8 u.p.d.o.p.

Połączenie

Stan prawny: 2017

Wyrok NSA z 25 września 2019, II FSK 1362/18

Spółka przejmująca

Spółka przejmowana
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Problem źródła

Dochód z udziału w zyskach osób prawnych Dochód na zasadach ogólnych

„Dochód jaki może powstać dla spółki przejmującej w związku z przejęciem spółki, jest dochodem, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, a zatem dochodem z udziału w zyskach osób prawnych”

[Wyrok NSA z 25 września 2019, II FSK 1362/18]

dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest 
dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: /…/

[Art. 10 ust. 1 ustawy o CIT]
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Art. 10 ust. 4a ustawy o CIT 
(w stanie prawnym obowiązującym 
przed 1 stycznia 2018 – obecnie art. 
12 ust. 14 ustawy

Jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub 
wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z 
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla 
celów ust. 4 domniemywa się, że głównym lub 
jednym z głównych celów tych czynności jest 
uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
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Dochód do opodatkowania w przypadku zastosowania klauzuli

Wartość majątku 
przejmowanej –
100 mln zł przychód 

Koszt nabycia 
udziałów – 100 mln zł

Połączenie

Spółka przejmująca

Spółka przejmowana

• W sytuacji ustalenia, że głównym bądź jednym 
z głównych celów połączenia spółek jest 
uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania 
(art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p.) nadwyżka wartości 
otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku 
spółki przejmowanej ponad nominalną wartość 
udziałów (akcji) przyznanych wspólnikom spółki 
jest traktowana jako dochód spółki 
przejmującej.

• W przypadku przejęcia przez spółkę matkę jej 
spółki zależnej nie dochodzi do emisji udziałów 
na rzecz udziałowca spółki matki.
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Wartość majątku 
przejmowanej:
- Podatkowa 70
- Rynkowa 120 

Koszt nabycia 
udziałów – 100 mln zł

Połączenie

Spółka przejmująca

Spółka przejmowana

Korzyść ekonomiczna (przysporzenie dla spółki 
przejmującej):
120 (majątek spółki) - 100 (poniesione wcześniej 
koszty = 20
albo
70 – 100 = brak korzyści 

dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale 
zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej 
udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód 
stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku 
odpowiadająca procentowemu udziałowi w 
kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub 
dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu 
obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 
ust. 1 pkt 8
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Wartość majątku 
przejmowanej:
- Rynkowa A 120
- Rynkowa B  70

Koszt nabycia 
udziałów – 100 mln zł

Połączenie

Spółka przejmująca

Spółka przejmowana

Korzyść ekonomiczna (przysporzenie dla spółki 
przejmującej):
120 (majątek spółki) - 100 (poniesione wcześniej 
koszty = 20

CIT: 120 @19% = 22,8
Dochód: 20
Efektywnie CIT = 114%

a jeśli w-ść rynkowa spadła…
CIT: 70 @ 19% = 13,3
Dochód: - 30
Efektywnie CIT = podatek od straty
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De lege lata czy de lege ferenda…

1. Zastosowanie per analogiam art. 10.2.2  (dochód przy posiadaniu < 10 % 
udziałów).

2. Wykładnia prounijna – art. 4.1. Dyrektywy 2009/133/WE: „łączenie (…) nie 
stanowi podstawy opodatkowania zysków kapitałowych obliczonych 
poprzez odniesienie się do różnicy między wartością rzeczywistą 
przekazanych aktywów i pasywów a ich wartością do celów podatkowych”.

3. „konstytucyjna zasada równości zakazująca różnego traktowania 
podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji. Podmioty wyłączone 
spod zastosowania zasady neutralności połączeń i podziałów spółek 
znajdują się w porównywalnej sytuacji” – I SA/Po 1031/17

4. Nawet gdybyśmy przyjęli sankcyjny charakter przepisu, to sankcja vs. 
naruszenie…
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A co obecnie (od 2018)

Połączenia i podziały:
- Spółka przejmująca: przychód = wartość (rynkowa) majątku przejętego
- Wspólnicy spółki przejmowanej: przychód = w-ść emisyjna otrzymanych 

udziałów
- Brak możliwości rozpoznania kosztu w chwili połączenia (podziału), jak 

również urealnienia wartości majątku (spółka) i udziałów (wspólnicy)

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części:
- Wnoszący: przychód = wartość emisyjna otrzymanych udziałów (rynkowa 

P/ZCP)

W żadnym z powyższych ustawa nie wskazuje prawa do rozpoznania 
jakiegokolwiek kosztu uzyskania przychodu (podwyższenia kosztu 
uzyskania przychodu)

Ale w wymianie udziałów tak…
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„Celem [art.10 ust. 4] ustawy o PDOP jest jedynie 
wyłączenie przywileju podatkowego w postaci 
neutralności połączenia lub podziału, a nie 
zastosowanie odmiennych, bardziej restrykcyjnych 
niż ogólne zasad opodatkowania.” 
Wyrok WSA I SA/Po 1031/17

De lege lata:
- Wypełnienie luki zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi 

podatku dochodowego, w tym zakazem podwójnego 
opodatkowania tego samego dochodu;

- Konstytucyjna zasada równości

De lege ferenda:
- Wprowadzenie regulacji dotyczących KUP; albo
- Zastosowanie wyłącznie 119a o.p.



Powstanie przychodu 
z nieodpłatnych świadczeń 
w przypadku wzajemnego 
udzielenia gwarancji

Wyrok NSA z 31 lipca 2019
II FSK 2908/17
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Spółka A

Spółka B

Poręczenie

Poręczenie

50 100

Sprawa interpretacyjna

Rozstrzygnięcie NSA:

Różnica pomiędzy wysokością poręczenia uzyskanego, 
a wartością poręczenia udzielonego, stanowi dla Spółki 
przychód, z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia 
podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.

Stan faktyczny:

Poręczenie kredytu  udzielone przez spółkę A ma większą 
wartość niż poręczenie kredytu udzielone przez Spółkę B. 
Wzajemne poręczenia pomiędzy Spółką B a spółką A 
nie są równowartościowe, ani identyczne w stosunku 
do siebie, ale są wzajemne. 
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O świadczeniu wzajemnym możemy mówić wówczas, 
gdy podmiot uzyskujący świadczenie wykonuje 
analogiczne świadczenie na rzecz podmiotu, od którego 
to świadczenie uzyskuje. W sytuacji gdy jednak wartość 
świadczenia pozostającego w związku z innym 
świadczeniem będzie niższa, tzn. pomimo wzajemności 
świadczeń, ich wartość określona dla celów podatkowych 
nie będzie taka sama (świadczenia nie będą wtedy 
ekwiwalentne), należy wskazać przychód z tytułu 
otrzymania częściowo odpłatnych świadczeń.

Wyrok NSA z 31 lipca 2019
II FSK 2908/17
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wzajemnego udzielenia gwarancji przez podmioty powiązane
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Wyrok NSA z 30 maja 2019 
(II FSK 1774/17)

Czy udzielanie wzajemnych poręczeń zobowiązań kredytowych, w ramach 
prowadzonej polityki poręczeń pomiędzy spółkami Grupy, kreuje wartość 
nieodpłatnego świadczenia podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób prawnych u spółki, jeżeli na zasadzie wzajemności spółka uzyskuje poręczenie 
i jest jednocześnie zobowiązana do udzielenia poręczenia na żądanie którejkolwiek 
ze spółek w Grupie?

Spółka A

Spółka B Spółka C
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Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, że 
skarżąca w takim przypadku będzie zobowiązana na 
zasadzie wzajemności do udzielenia poręczenia na 
żądanie którejkolwiek ze spółek w Grupie, gdyż w tym 
przypadku także nie ponosi żadnego uszczerbku 
majątkowego. Zatem zaciągnięcie przez skarżącą 
kredytu i uzyskanie jego poręczenia przez jedną ze 
spółek Grupy kapitałowej będzie zdarzeniem prawnym, 
które po stronie podatnika nie będzie związane z 
kosztami lub inną formą wydatku, co oznacza, że 
podatnik uzyska przysporzenie w majątku, gdyż nie 
poniesie opłaty związanej z poręczeniem (gwarancją), 
którą musiałby ponieść w obrocie gospodarczym na 
podstawie cen rynkowych (art. 12 ust. 6 pkt. 4 u.p.d.o.p.).

Wyrok NSA z 30 maja 2019 
(II FSK 1774/17)
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Także udzielenie w tym samym czasie poręczenia innej 
spółce z grupy, który poręczyła za dług skarżącej, nie 
może być uznane za ekwiwalent świadczenia 
otrzymanego przez skarżącą. O ile bowiem udzielenie 
poręczenia może być za wynagrodzeniem, to nie można 
uznać, że może ono stanowić ekwiwalent świadczenia, 
wynikającego z innej umowy poręczenia.

Wyrok NSA z 3 września 2019
(II FSK 3194/17)

- Argument (braku) wzajemności / ekwiwalentności
- Argument korzystającego (uprawnionego)

Wyrok 3:
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Wprowadzenie odpłatności za wzajemne poręczenia o tej samej wartości nie prowadzi do powstania 
dochodu do opodatkowania po stronie żadnej ze stron.

Spółka A Spółka B
Przychód

Koszt

Koszt

Przychód

Poręczenie

Poręczenie
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Art. 199a Ordynacji Podatkowej

§ 1. Organ podatkowy dokonując ustalenia treści 
czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron 
i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie 
oświadczeń woli złożonych przez strony czynności.

Czy faktycznie istnieją podstawy do różnicowania 
skutków podatkowych wzajemnych poręczeń 
w zależności od tego…

czy strony nazwą 
umowę nieodpłatną

czy nazwą ją odpłatną 
i potrącą wzajemne 
roszczenia 
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