
 

• wzajemne poręczenia i gwarancje w grupie kapitałowej a przychód z 

nieodpłatnych świadczeń –- dr Jowita Pustuł, adiunkt w Katedrze Prawa 

Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny i doradca podatkowy.   

 

Wyrok NSA z 4 lutego 2020 r., II FSK 493/18 

 

„(…) 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”.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Spór dotyczy wyłącznie tego, czy w stanie faktycznym przyjętym za podstawę faktyczną 

wyroku Spółka otrzymała nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. 

 

3.3. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się również jednolicie, że udzielenie 

podatnikowi przez powiązaną z nim spółkę gwarancji czy poręczenia, w celu zabezpieczenia 

kredytu udzielonego podatnikowi przez bank, podlega opodatkowaniu jako nieodpłatne 

świadczenie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop (por. wyroki NSA: z 23 sierpnia 2012 r., 

sygn. akt II FSK 144/11; z 12 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1776/08; z 12 grudnia 2008 

r., sygn. akt II FSK 1361/07). Dla uznania świadczenia za odpłatne czy nieodpłatne nie ma 

przesądzającego znaczenia to, czy beneficjent płaci za nie wynagrodzenie czy nie, ale to czy 

czynność ta ma charakter czynności przysparzającej, a więc takiej, na podstawie której strona 

dokonująca przysporzenia majątkowego otrzymuje czy ma otrzymać w zamian korzyść 

majątkową (por. wyrok NSA z 23 maja 2014 r. o sygn. akt II FSK 1557/12). 

 

3.4. Spółka oraz Sąd pierwszej instancji, negując pogląd Ministra o powstaniu przychodu w 

postaci nieodpłatnego świadczenia w wyniku uzyskania przez Spółkę poręczenia od innej 

spółki powiązanej ze skarżącą, wskazały na ekwiwalentność świadczeń, wynikającą z istnienia 

po stronie skarżącej zobowiązania do udzielenia poręczenia innej spółce z grupy, przy czym 

niekoniecznie tej samej, która poręczyła zobowiązanie kredytowe Spółki. Pogląd ten nie 

znajduje jednak oparcia w przepisach prawa.  

 

W doktrynie zgodnie prezentowany jest pogląd, że umowa poręczenia jest umową 

konsensualną, w zasadzie stwarzającą jednostronne zobowiązanie na korzyść wierzyciela. Nie 

jest ona umową wzajemną w rozumieniu art. 487 § 2 k.c. nawet wówczas, gdy udzielenie 

poręczenia następuje za wynagrodzeniem. Jest wtedy umową dwustronnie zobowiązującą (tak 

m.in. Z. Radwański [w:] w System prawa cywilnego, t. III, cz. 2 pod red. S. Grzybowskiego, s. 

1061 i 1067). Ponadto przypomnieć należy, że stosunek poręczenia powstaje w wyniku umowy 

zawartej pomiędzy wierzycielem a poręczycielem (art. 867 k.c.). Przedmiotem poręczenia jest 

zobowiązanie dłużnika, do spełnienia którego poręczyciel będzie zobowiązany wówczas, gdy 

dłużnik nie spełni świadczenia na rzecz wierzyciela. Poręczenie może dotyczyć długu zarówno 

wymagalnego, ale również niewymagalnego, a także długu przyszłego. Dług przyszły to taki, 

który nie istnieje jeszcze w chwili zawarcia umowy poręczenia. Dłużnik główny nie jest jeszcze 

wówczas zobowiązany do świadczenia oznaczonego pod względem przedmiotu i treści. (por. M. 

Bączyk, Poręczenie za dług przyszły, NP 1979, nr 7–8, s. 31; Z. Radwański, Poręczenie. 

Komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego, Warszawa 1994, s. 33). Poręczenia długu 

przyszłego można skutecznie dokonać wyłącznie wówczas, gdy znany jest dłużnik i wierzyciel. 



W umowie poręczenia należy zawsze określić zakres odpowiedzialności poręczyciela za dług 

przyszły. Tym samym zobowiązanie się skarżącej do udzielenia poręczenia na żądanie każdej 

spółki z grupy nie powoduje po stronie tych spółek (ewentualnych dłużników) żadnego 

przysporzenia, nie powoduje także uszczerbku w majątku skarżącej spółki, a tym bardziej 

takiego, które można by uznać za ekwiwalent przysporzenia, jakie uzyskała ona poprzez 

udzielenie poręczenia jej długu. 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.  

(…) 

 

 

Wyroki powiązane 

wyroki NSA z 30 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1773/17 i II FSK 1774/17. 

wyrok NSA z 3 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3194/17. 

wyroki NSA z 4 lutego 2020 r., sygn. II FSK 495/18 i II FSK 494/18.  

 

Przepisy 

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

2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). 

 

Art. 12  

ust. 1  Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

2) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym 

wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość 

innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń 

związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady 

budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub 

ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w 

nieodpłatny zarząd lub używanie.  
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Główne problemy 

1. Świadczenie nieodpłatne a świadczenia wzajemne. 

2. Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia poręczenia – kiedy spółka uzyskuje 

korzyść z tytułu udzielonego poręczenia?  

3. Wewnątrzgrupowa polityka wzajemnych poręczeń a zasady ustalania przychodu z 

nieodpłatnych świadczeń.  

4. Wzajemne poręczenia a problematyka cen transferowych.  

 


