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Stan faktyczny
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Stanowisko organów podatkowych
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• Transfer znaków towarowych nie miał na celu osiągnięcia przychodów 
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. 

• Zmienił się właściciel prawny, ale znaki używane były w ten sam 
sposób (przy tym – brak powołania art. 199a OP).

• Wzrost produkcji i sprzedaży po 2011 r. był wynikiem realizowanych 
inwestycji, a nie wynikiem nowego modelu zarządzania znakami 
towarowymi.

• Argumentacja typowa dla GAAR: 

• sztuczne generowanie kosztu, 

• wykorzystanie zaplanowanego, logicznego ciągu zdarzeń 
gospodarczych, którego założeniem od samego początku było 
ponoszenie mniejszych obciążeń podatkowych, 

• korzyść podatkowa główną korzyścią, 

• powiązania osobowe (ci sami członkowie zarządu).



Stanowisko NSA – II FSK 1550/19
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• Kwalifikacja kosztów na warunkach faktycznie przewidzianych przez 
przepis

• Art. 15 ust 1. uCIT nie zastępuje GAAR

• Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie 
zakazane

• Jeśli dysponentem praw majątkowych jest inny podmiot, a do 
utrzymania dotychczasowej produkcji konieczne było korzystanie z 
prawa do znaków towarowych / produkcja i sprzedaż towarów z tymi 
znakami była prowadzona, to trudno nie dostrzec związku 
poniesionego wydatku ze źródłem przychodów, jakim jest działalność 
gospodarcza i faktu, że wydatek ten poniesiony został w celu uzyskania 
przychodu

• Brak możliwości podważania skutków prawnych bez zastosowania art. 
199a OP

• Brak skorzystania z art. 11 uCIT. Jej celem - zapobieganie erozji 
podstawy opodatkowania, poprzez szkodliwe transferowanie zysków 
między podmiotami powiązanymi



Najważniejsze zagadnienia
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Czy na podstawie art. 15 ust. 1 uCIT organy podatkowe są uprawnione 
do dokonywania subiektywnej oceny racjonalności, niezbędności i 
zasadności ponoszonych przez podatników wydatków?
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Próby stosowania klauzuli GAAR do stanów faktycznych sprzed 
wprowadzenia klauzuli
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Czy art. 11 ustawy o CIT to antidotum? 


