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• Art. 15 ust. 1 ustawy o CIT jako klauzula antyabuzywna? – Izabela Rymanowska, 

EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. 

 

Wyrok NSA z 4 marca 2020 r., II FSK 1550/19 

Jeżeli wyłącznym dysponentem praw do korzystania z określonych praw majątkowych 

jest inny podmiot, niż skarżąca, a do utrzymania dotychczasowej produkcji krajowej, 

konieczne było korzystanie z prawa do znaków towarowych, nawet w postaci sublicencji 

i produkcja oraz 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. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Analiza judykatury oraz piśmiennictwa pozwala na wyszczególnienie katalogu przesłanek, w 

przypadku ziszczenia się których, dany koszt może zostać zaliczony do kategorii kosztów 

uzyskania przychodów. Są to następujące przesłanki: 

 

1) poniesienie kosztu przez podatnika; 

2) poniesiony koszt jest rzeczywisty (definitywny); 

3) koszt powinien być właściwie udokumentowany; 

4) poniesiony koszt pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością 

gospodarczą; 

5) koszt został poniesiony w celu uzyskania przychodów (może potencjalnie mieć wpływ na 

osiągnięcie przychodów) lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. 

 

(…) Polemika stron (…) dotyczy w istocie tylko przesłanek wymienionych w pkt 4 i 5. 

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma zatem ustalenie, czy poniesione przez 

Skarżącą wydatki były związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i czy 

pomiędzy ich poniesieniem z tytułu umowy sublicencyjnej na rzecz spółki cypryjskiej, a 

powstaniem u podatnika przychodu (realną szansą powstania przychodu), bądź też 

zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła jego uzyskania, istniał związek przyczynowo-

skutkowy. Dodatkowych warunków, odnośnie możliwości rozpoznania kosztu (w tym 

wydatku) jako koszt uzyskania przychodu, przepis art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie formułuje. 

Wyjątki – zarówno pozytywne, jak i negatywne - mogą zostać oczywiście przewidziane przez 

ustawodawcę, lecz nie odnoszą się one do rozpatrywanej sprawy, dot. stanu prawnego z 2011 

r.  

 

(…) Sąd pierwszej instancji, podobnie jak organy uznał, że w ustalonych realiach faktycznych 

sprawy nie sposób bronić stanowiska, że dokonana zamiana podmiotów uprawnionych do 

znaków i praw własności intelektualnej była z punktu widzenia interesów spółki inwestycją o 

charakterze kapitałowym, bądź też innym działaniem celowym, ekonomicznie uzasadnionym 

ze względu na interes gospodarczy tego podmiotu. Organ i Sąd pierwszej instancji upatrują 

przy tym istnienia po stronie Skarżącej zamiaru uzyskania wyłącznie korzyści podatkowej, a 

cały schemat operacyjny identyfikują z działaniem podjętym w celu optymalizacji podatkowej 

(czyli de facto unikania opodatkowania). Podkreślono przy tym, że Skarżąca nadal 

zachowywała się jak właściciel znaków towarowych. To ostatnie stwierdzenie może budzić 

wrażenie, że nie doszło do zawarcia skutecznych prawnie transakcji. Takim wnioskom przeczą 

jednak dalsze wypowiedzi Sądu. 

 

Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd Sądu pierwszej instancji, że cały schemat 

transakcji związanych z przemieszczaniem praw do znaków towarowych nosi znamiona 
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operacji optymalizującej obowiązki podatkowe Skarżącej. Powstaje jednakże w tym miejscu 

pytanie, jakimi instrumentami przeciwdziałania opodatkowania dysponował organ podatkowy 

w 2011 r. i czy do kategorii tych instrumentów można było zaliczyć art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 

 

(…) kwalifikacja określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów winna być 

oceniana z perspektywy ustalania podstawy opodatkowania, a nie w kontekście spełnienia 

warunków, których ten przepis nie przewiduje. (…) Nie można jednak rozszerzać zakresu tej 

regulacji, a zwłaszcza o elementy, które nie są w nim przewidziane. Wyraźnie należy zaznaczyć, 

że regulacja ta nie zastępuje instrumentów, pozwalających organowi podatkowemu na 

przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w tym na kwestionowanie kosztowego charakteru 

poniesionego wydatku, jeżeli spełnione są warunki określone w samym art. 15 ust. 1 

u.p.d.o.p. 

 

W przeszłości ustawodawca podejmował różne próby wprowadzenia do systemu prawa 

podatkowego ogólnej klauzuli umożliwiającej organom podatkowym podejmowanie działań 

przeciwdziałających unikaniu opodatkowania (…) Klauzula ustanowiona w art. 24b § 1 O.p. 

funkcjonowała niezwykle krótko. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 maja 2004 r. 

derogował ten przepis, uznając że jest on niezgodny z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji 

RP, zarzucając tej regulacji m.in. naruszenie konstytucyjnych standardów przyzwoitej 

legislacji (K 4/03, Dz. U. z 2004 r. nr 122, poz. 1288). Z dniem 1 września 2005 r. 

unormowania zawarte w art. 24a § 1 i 2 O.p. zastąpione zostały tożsamobrzmiącymi 

przepisami art. 199a § 1 i § 2 tej ustawy. 

 

W konsekwencji zasadna wydaje się teza, że poza zakresem prawnych możliwości organów 

podatkowych pozostaje ocena czynności prawnych oraz wywodzenie - wbrew ich treści - 

negatywnych dla podatnika skutków podatkowych, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost 

z przepisu podatkowego. Za zbieżny z tą tezą uznać można pogląd wyrażony w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2005 r., w świetle którego "Organy 

podatkowe nie mają na gruncie prawa podatkowego podstaw do kwestionowania umów 

skutecznie zawartych, nawet jeśli ich celem jest zmniejszenie ciężaru podatkowego. Dążenie 

do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane; jest niejako naturalnym 

prawem każdego podatnika. Do organów podatkowych, a następnie sądu administracyjnego 

należy ocena, na ile skutecznie (zgodnie z prawem) te dążenia są przez konkretny podmiot 

realizowane (sygn. akt II FSK 82/05). 

 

Dopiero z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji podatkowej dodany został Dział IIIa pt. 

"Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania", wprowadzający do polskiego porządku prawnego 

klauzulę generalną przeciwko unikaniu opodatkowania, jak też szczególną procedurę 

związaną z jej stosowaniem. (…) 

 

Przytoczenie regulacji prawnych, które weszły w życie z dniem 15 lipca 2016 r. jest o tyle 

celowe, że Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku zauważył wprawdzie, 

że przepis art. 119a O.p. nie mógł mieć w sprawie zastosowania (nie obowiązywał w 2011 r.), 

tj. jednak argumentacja jaką się posłużył (podobnie zresztą jak organy) w dużej mierze 

odnosiła się do podstaw zastosowania tego szczególnego instrumentu podatkowego, jakim jest 

klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania. Ani organ odwoławczy, ani Sąd pierwszej 

instancji w rozpatrywanej sprawie nie mieli upoważnienia do użycia takiej argumentacji, jakby 

klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania funkcjonowała w obrocie prawnym (por. też 

wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3162/13). 

 

Tymczasem do czasu wprowadzenia do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej klauzuli 

przeciwko unikaniu unikania opodatkowania (poza krótkim epizodem obowiązywania 
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omówionego wcześniej art. 24b § 1 i 2), brakowało w systemie polskiego prawa podatkowego 

unormowań pozwalających na pominięcie lub modyfikację skutków podatkowych działań 

podatników, noszących znamiona unikania opodatkowania, która to operacja zarazem nie 

miała charakteru czynności pozornej (art. 199a § 2 O.p.), albo nie można było jej 

"przedefiniować" zgodnie z treścią art. 199a § 1 O.p. Taki właśnie stan prawny obowiązywał w 

roku 2011. Rzecz jednak w tym, że organ nie podjął próby zastosowania do transakcji 

Skarżącej art. 199a § 1 czy też art. 199a § 2 O.p., nie podważał także skuteczności zawartych 

umów, przenoszących na spółkę cypryjską prawa do korzystania ze znaków towarowych oraz 

odpłatnej umowy sublicencyjnej. 

 

W świetle powyższych uwag zasadna jest konstatacja, że z perspektywy treści art. 15 ust. 1 

u.p.d.o.p. istotne znaczenie ma wyłącznie ocena transakcji między Skarżącą, a spółką 

cypryjską, związana z ustaleniem czy wydatki ponoszone z tytułu zawartej umowy 

sublicencyjnej spełniają przesłanki wynikające z tego przepisu, a zwłaszcza, czy występuje 

związek przyczynowy między poniesionym wydatkiem, a uzyskanym (obiektywnie możliwym 

do uzyskania) przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. 

 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedź na to pytanie winna być pozytywna. 

Skoro bowiem transakcja zbycia praw autorskich do znaków towarowych okazała się prawnie 

skuteczna (organy i Sąd pierwszej instancji tego nie kwestionowały), to znaczy, że doszło do 

przeniesienia własności tych praw na inny podmiot, nawet jeżeli jest to spółka kontrolowana 

przez spółkę krajową. Jeżeli zatem wyłącznym dysponentem praw do korzystania z 

określonych praw majątkowych jest inny podmiot, niż Skarżąca, a do utrzymania 

dotychczasowej produkcji krajowej, konieczne było korzystanie z prawa do tych znaków, 

nawet w postaci sublicencji (której nabycie też nie było podważane) i produkcja oraz 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. Aspekt ten umknął uwadze Sądu pierwszej 

instancji, który poprzez nieprawidłowe zastosowanie do ustalonych realiów faktycznych art. 

15 ust. 1 u.p.d.o.p., potwierdził słuszność wadliwego zastosowania tego przepisu przez organy. 

Zauważyć też należy, że organy nie skorzystały z możliwości, jaką zapewniał w stanie prawnym 

z 2011 r. przepis art. 11 u.p.d.o.p. Regulacja ta, dotycząca możliwości korygowania cen 

stosowanych między podmiotami powiązanymi (istnienie tych powiązań między Skarżącą, a 

spółką cypryjską nie budzi wątpliwości), wprowadzała w istocie wyłom od zasady ustalania 

dochodu z uwzględnieniem cen stosowanych między kontrahentami. Jej celem było i jest 

zapobieganie erozji podstawy opodatkowania, poprzez szkodliwe (z punktu widzenia interesu 

państwa) transferowanie zysków między podmiotami powiązanymi. 

 

Wyroki powiązane 

Zgodne: 

II FSK 2900/19 – wyrok NSA z 29 maja 2020 r. 

II FSK 456/20 – wyrok NSA z 14 października 2020 r. 

II FSK 2162/18 – wyrok NSA z 2 grudnia 2020 r. 

I Sa/Sz 1004/17 – wyrok WSA w Szczecinie z 3 kwietnia 2018 r. (prawomocny) 

 

Przeciwne (dot. oceny racjonalności i uzasadnienia ekonomicznego wydatków na 

gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT): 

II FSK 695/16 – wyrok NSA z 20 marca 2018 r. 

I SA/Gd 1692/19 – wyrok WSA w Gdańsku z 22 stycznia 2020 r. (prawomocny) 

 

 

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

2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm. – w stanie prawnym obowiązującym w 2011 r.) 

 

Art. 15 ust. 1 

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 

16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

poniesienia kosztu. 

Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846) 

 

Art. 7 

Przepisy art. 119a-119f ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do korzyści podatkowej 

uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy1. 

 

Główne problemy 

1. Czy organy podatkowe są uprawnione do dokonywania subiektywnej oceny 

racjonalności, niezbędności i zasadności ponoszonych przez podatników wydatków w 

kontekście kryteriów zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów na 

gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 

2. Próby stosowania klauzuli GAAR do stanów faktycznych sprzed wprowadzenia tej 

klauzuli (odwoływanie się do głównej korzyści, sztuczności transakcji, kwestionowania 

poszczególnych czynności prawnych, wywodzenie skutków podatkowych z 

hipotetycznej czynności, która nie zaistniała itp.) 

 

 

 
1 Art. 119a-199f Ordynacji podatkowej weszły w życie 1 lipca 2016 r.  
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