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Przepisy prawa polskiego

• Zgodnie z przepisami o niedostatecznej kapitalizacji obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku

podatnicy „są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego

w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty

odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej

o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych

o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego

nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej”.

• Obecnych ograniczeń w zakresie niedostatecznej kapitalizacji nie stosuje się do „nadwyżki kosztów

finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 000 zł”
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Ograniczenia odliczenia kosztów finansowania dłużnego
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2018 r., I SA/Wr 833/18 



Przepisy prawa unijnego

• Zgodnie z przepisami Dyrektywy ATAD nadwyżka kosztów finansowania zewnętrznego podlega

odliczeniu w okresie rozliczeniowym, w którym koszty te zostały poniesione, jedynie do wysokości

30% wyniku finansowego podatnika przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania, deprecjacji

i amortyzacji (EBITDA).

• Niemniej, w drodze odstępstwa od tej zasady podatnik może zostać uprawniony do „odliczenia

nadwyżki kosztów finansowania zewnętrznego do maksymalnej kwoty 3 000 000 EUR”

• Dyrektywa ATAD ustanawia zarazem jedynie minimalny poziom ochrony interesów fiskalnych

państwa stanowiąc wyraźnie, że „nie wyklucza stosowania przepisów krajowych lub postanowień

umownych służących zapewnieniu wyższego poziomu ochrony krajowych baz podatkowych w

odniesieniu do opodatkowania osób prawnych”
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Ograniczenia odliczenia kosztów finansowania dłużnego
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2018 r., I SA/Wr 833/18 
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Stanowisko organu interpretacyjnego

Kwota PLN 3 

mln** 

Nadwyżka  

kosztów 

finansowania 

dłużnego

Jeżeli nadwyżka kosztów 

finansowania dłużnego nie 

przekracza PLN 3 mln, 

ograniczenia* nie stosuje się 

w ogóle; ponieważ jednak 

w tym przypadku przekracza 

– ograniczenie stosuje się 

w całości

*Ograniczenie polega na wyłączeniu z KUP kosztów finansowania przekraczających 30% EBITDA.

*W ocenie organu podatkowego w przypadku, gdy 30% EBITDA < PLN 3 mln, podatnik miałby prawo

zaliczyć do KUP kwotę PLN 3 mln.

30% EBITDA

Całość nadwyżki 

powyżej 30% 

EBITDA podlega 

wyłączeniu z KUP

Nadwyżka  

kosztów 

finansowania 

dłużnego

przekraczająca 

30% EBITDA
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Część nadwyżki  

kosztów 

finansowania 

dłużnego

przekraczająca

kwotę PLN 3 mln 

Stanowisko podatnika i sądu

Kwota PLN 3 

mln 

Część nadwyżki  

kosztów 

finansowania 

dłużnego

nieprzekraczająca

kwoty PLN 3 mln 

Nadwyżka  

kosztów 

finansowania 

dłużnego
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*Ograniczenie polega na wyłączeniu z KUP kosztów finansowania przekraczających 30% EBITDA.

30% EBITDA

Ponieważ część 

nadwyżki objęta 

ograniczeniem jest 

niższa niż 30% 

EBITDA, żadne 

koszty 

finansowania nie 

podlegają 

wyłączeniu 
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Niektóre zagadnienia do dyskusji

Literalna wykładnia art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wykładnia art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

w kontekście zbliżonych instytucji prawnopodatkowych

Wykładnia przepisów krajowych wprowadzanych w kontekście programu BEPS i dyrektywy ATAD 

oraz hierarchizacja źródeł wykładni

Brak możliwości stosowania prawa unijnego w sposób skutkujący wykładnią prawa krajowego 

contra legem na niekorzyść podatnika 
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