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• Otwarty katalog usług limitowanych przez art. 15e ustawy o CIT - radca prawny 

dr Izabela Andrzejewska-Czernek 

 

Wyrok WSA w Warszawie z 15 października 2020 r. III SA/Wa 122/20) 

Dokonywanie oceny wyłącznie niektórych usług z wielu świadczonych w ramach jednej 

umowy dotyczącej „usług sprzedażowych” jest zabiegiem sztucznym. Taki sposób działania 

może doprowadzić do wypaczenia sensu regulacji art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. [teza nie 

jest cytatem - IAC] 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

„Przepisem art. 15e ust. 1 ustawy o CIT objęte są te podmioty, które są podmiotami 

powiązanymi oraz świadczą usługi wymienione w tym przepisie. Podkreślenia wymaga, że oba 

te warunki muszą być spełnione łącznie. W tym miejscu należy również zauważyć, odwołując 

się do uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej m.in. art. 15e do ustawy o CIT, że celem 

tej nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak 

aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa podatku z 

faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. W tym miejscu należy zauważyć, że 

procesowi wykładni należy poddać każdy przepis prawny (tekst prawny) w celu 

zrozumienia go (ustalenia jego treści), niezależnie od stopnia jego rozumienia prima facie (por. 

M. Zieliński w: Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa 2008, str. 320). (…) 

Dla rozpatrywanej sprawy istotne pozostaje to, że prymat wykładni językowej można 

zachować tylko w odniesieniu do przepisów sformułowanych w sposób niebudzący 

wątpliwości z punktu widzenia potocznie i powszechnie stosowanego języka oraz 

wówczas gdy ten sposób wykładni daje wynik niekolidujący z wynikami innych metod 

interpretacji tekstu prawnego (por. wyrok NSA z 27 lutego 2013 r., sygn. akt I OSK 

1306/12, publ.). Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 kwietnia 2014 

r. II FSK 1077/12 wykładnia językowa konkretnego przepisu prawa jest nie tylko punktem 

wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice. Próba dokonania wykładni, która 

byłaby sprzeczna z językowym znaczeniem przepisu prawa byłaby naruszeniem zasady 

praworządności. Językowe znaczenie przepisu prawa wyznacza bowiem granice dopuszczalnej 

wykładni, gdyż formuła słowna jest granicą wszelkiego dopuszczalnego sensu, jakiego możemy 

poszukiwać w tekście przepisów prawa (por. wyrok NSA z 18 grudnia 2000 r., III SA 3055/09, 

"Monitor Podatkowy" 2001, nr 4). Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 17 stycznia 2011r., sygn. akt II FPS 2/10, odstępstwa od zasady gramatycznej 

(językowej) wykładni interpretowanych przepisów dokonać można w sytuacji, gdy 

wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia absurdalnego, gdy godzi w cel 

instytucji prawnej, podważając ratio legis przepisu, gdy pomija oczywisty błąd 

legislacyjny oraz gdy prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami 

konstytucyjnymi. Nie ulega więc wątpliwości fakt, że przepisy prawa podatkowego 

winny być interpretowane z zastosowaniem reguł wykładni językowej. 

 

Zawarty w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT katalog świadczeń skutkujących 

ograniczeniem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów można podzielić na dwie grupy. 

Pierwszą stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą tworzą świadczenia mające podobny 

charakter do świadczeń nazwanych. W tej drugiej grupie mieszczą się świadczenia posiadające 

cechy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy 

o CIT, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla świadczeń innych od 

skonkretyzowanych w tym przepisie. Dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost w 

art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT jest objęte jego zakresem, decydujące jest, aby elementy 
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charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały 

nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych. Należy stwierdzić, 

że podatnik zawsze ma obowiązek prawidłowego klasyfikowania dokonywanych czynności, 

przy czym na gruncie prawa podatkowego zasadą jest, że o rodzaju czynności decyduje nie 

nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty charakter czynności. W rezultacie o 

zakwalifikowaniu na przykład do konkretnego rodzaju usług decyduje treść czynności. 

 

W prawomocnym wyroku z 11 grudnia 2019 roku w sprawie sygn. akt III SA/Wa 956/19 

tutejszy sąd stwierdził, że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest 

definicji legalnej wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT usług doradczych, 

badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, 

ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, należy zatem 

odwołać się do słownikowego rozumienia tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego 

PWN "doradztwo" oznacza (…) 

 

Przez usługi badania rynku należy rozumieć (…). 

 

Dla przedstawienia oceny zaskarżonej interpretacji indywidualnej wydane w niniejszej spawie 

sąd posłuży się argumentacją przedstawioną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gliwicach w wyroku z 31 października 2019 roku w sprawie sygn. akt I SA/Gl 932/19, 

przyjmując ją za własną. Analizując treść art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, nietrudno 

zauważyć myśl przewodnią tej regulacji prawnej. Jej sens sprowadza się do wyodrębnienia 

poza koszty uzyskania wydatków poniesionych w związku ze usługami niematerialnymi 

wskazanymi w ustawie (doradczymi, badania rynku, reklamowymi, zarządzania i kontroli, 

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeniami o podobnym 

charakterze). Przez wzgląd na swoją specyfikę (właśnie tę "niematerialność") są one 

trudne do podatkowego "uchwycenia". Jednocześnie, w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT 

ustawodawca ogranicza tę regulację prawną (czyli wyłączenie z podatkowego kosztu) do 

wydatków ponoszonych na rzecz specyficznych kontrahentów. Są nimi podmioty powiązane w 

znaczeniu wskazanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub mające 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach lub na terytoriach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkowa w rozumieniu tej samej ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych i aktu wykonawczego, wydanego na jej podstawie. Jeżeli wskazane wcześniej koszty 

przekraczają limit wskazany w art. 15e ust. 1 pkt 1 in fine ustawy o CIT, podstawa 

opodatkowania jest kształtowana bez uwzględnienia wskazanych wcześniej "wydatków 

niematerialnych". 

 

Wszystko to sprawia, że zaprezentowaną regulację prawną, w stanie faktycznym 

zaprezentowanym we wniosku o interpretację indywidualną sporną pomiędzy stronami 

stosunku podatkowoprawnego co do jej skutków podatkowych, należy rozumieć jako swego 

rodzaju unormowanie "ochronne", zabezpieczające interes finansów publicznych. Jego 

zagrożeniem jest transfer środków finansowych, dokonany do innego państwa lub na 

inne terytorium jako zapłata za świadczone usługi niematerialne. W braku stosownego 

ograniczenia prawnego, dla dokonującego takiej płatności, związany z tym wydatek 

byłby kosztem uzyskania przychodu, a tym samym wpływałby na obniżenie podstawy 

opodatkowania w polskim podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Jednocześnie, co należy podkreślić, tego rodzaju zabezpieczenie nie jest stosowane w 

przypadku, gdy koszty niematerialnych usług, opłat i należności w rozumieniu art. 15e ust. 1 

pkt 1 ustawy o CIT bezpośrednio wiążą się z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika 

towaru lub świadczeniem usługi (por. art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT). To właśnie świadczy 

o istocie analizowanego ograniczenia prawnego w zakresie kosztów uzyskania przychodów. 
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W przekonaniu sądu, dokonując wykładni art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w odniesieniu 

do stanu faktycznego zawartego we wniosku o interpretację indywidualną, nie można 

abstrahować od przedstawionego "kontekstu celowościowego" zaprezentowanej 

regulacji prawnej. Na tym tle należy rozważyć argumentację zaprezentowaną przez obydwie 

strony postępowania sądowoadministracyjnego oraz zarzuty sformułowane w skardze. 

 

W związku z tym, dla oceny prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej 

fundamentalne znaczenie ma to, czy zważywszy na sens analizowanej regulacji prawnej, 

analizując zachowania skarżącej i jej kontrahenta, opisane we wniosku o interpretację i biorąc 

pod uwagę powszechne, potoczne czy wręcz intuicyjne znaczenie określeń jakie pojawiają się 

w treści art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT zasadna jest konstatacja, że poniesionych wydatków 

nie można klasyfikować jako kosztów uzyskania przychodów w znaczeniu prawnym. 

 

Dla oceny zgodności z prawem zaskarżonej interpretacji indywidualnej należy dokonać analizy 

świadczeń realizowanych na rzecz skarżącej przez usługodawcę. Przy czym analiza ta ma musi 

odnieść się – jak słusznie wskazał organ interpretacyjny – do postanowień łączących skarżącą 

z usługodawcą, a przede wszystkim charakter rzeczywiście przez niego wykonywanych 

świadczeń. 

 

Usługi będące przedmiotem sporu (przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej) zostały przedstawione przez skarżącą jako: monitorowanie i koordynowanie 

poziomu zapasów i sprzedaży, zapewnienie informacji dotyczących taryf, frachtów i innych 

kosztów wywozu oraz zapewnienie informacji sprzedażowych w zależności od potrzeb spółki. 

Skarżąca nie wyjaśniła jakie konkretnie działania są podejmowane przez usługodawcę w 

ramach ww. usług. W konsekwencji trudno zrozumieć czy istnieje i na czym polega różnica 

pomiędzy monitorowaniem i koordynowaniem poziomu sprzedaży (o którym owa w punkcie f) 

i zapewnieniem informacji sprzedażowych w zależności od potrzeb spółki ( o których mowa w 

punkcie h). Pewnym wskazaniem dla zrozumienia charakteru świadczonych na skarżącej 

przez usługodawcę jest okoliczność, że sporne usługi są świadczone w grupie z innymi 

pięcioma usługami, z którymi w całości tworzą usługę sprzedażową. Organ interpretacyjny 

słusznie stwierdził, że w konsekwencji są one elementem usługi determinowanej jej doradczym 

charakterem. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że dokonywanie oceny wyłącznie usług 

wymienionych w punktach f), g) i h) wniosku (a nie wszystkich usług sprzedażowych) jest 

zabiegiem sztucznym. Taki sposób działania może doprowadzić do wypaczenia sensu regulacji 

art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Nawet bowiem z usługi wymienionej wprost w tym przepisie 

można wyłączyć takie rodzaje aktywności kontrahenta podatnika, które nie będą kwalifikować 

się do objęcia dyspozycją tego przepisu. 

 

Zauważyć należy, że w usłudze sprzedażowej świadczonej przez usługodawcę, nie sposób 

doszukać się "uchwytnego" wyniku jego działalności na rzecz skarżącej. Trudno też 

uchwycić wymierny efekt tych elementów usługi sprzedażowej, które są przedmiotem wniosku 

o wydanie interpretacji indywidualnej. Sama ta okoliczność poddaje w wątpliwość 

prawidłowości stanowczej tezy postawionej przez skarżącą, że koszty spornych usług wsparcia 

sprzedaży nie stanowią kosztów, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT. 

 

Przechodząc do oceny samych usług wsparcia sprzedaży, będących przedmiotem wniosku o 

wydanie interpretacji indywidualnej, należy wskazać, że organ interpretacyjny prawidłowo 

uznał, że stanowią one usługi podobne do usług doradczych i usług badania rynku. W 

szczególności w odniesieniu do usługi określonej we wniosku jako monitorowanie 

poziomu zapasów i sprzedaży oraz zapewnienie informacji sprzedażowych – w ocenie 

sądu – w usługach tych przeważają elementy usługi w postaci badania rynku. Bez 
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wątpienia bowiem w ramach tej usługi kontrahent skarżącej musi zbierać dane 

dotyczące mechanizmów rynkowych, jak i przeprowadzenie ich analizy. Takie działania 

umożliwiają bowiem "zapewnienie informacji sprzedażowych". 

 

Zdaniem sądu w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, organ interpretacyjny prawidłowo 

również zakwalifikował sporne usługi jako podobne do usług doradczych. Element 

charakterystyczny dla usług doradztwa szczególnie jest widoczny w koordynacji poziomu 

zapasów i sprzedaży. Jak należy wnioskować, działania usługodawcy skupiają się na 

harmonizacji tych dwóch poziomów – wsparcia/doradzania skarżącej w tym zakresie. Bez 

wątpienia monitorowanie poziomu zapasów i sprzedaży ma na celu wskazanie sposobu 

postępowania, który zapewni możliwość koordynacji tych dwóch wartości. 

 

W przekonaniu sądu, w świetle powyższej analizy zakresu działań podejmowanych przez 

usługodawcę na rzecz skarżącej, nie sposób przyjąć, że którykolwiek z przejawów aktywności 

kontrahenta skarżącej znajduje się poza sferą wyznaczoną w dyspozycji art. 15e ust. 1 pkt 1 

ustawy o CIT. 

 

Tym samym należy uznać, że wydatki ponoszone przez skarżącą tytułem wynagrodzenia za 

przedmiotowe usługi stanowią koszty, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. 

Jako takie podlegają one również ograniczeniu na podstawie tego przepisu ustawy o CIT. Za 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach należy wskazać, że do takiej oceny 

spornych usług skłania również sygnalizowana wcześniej, wykładnia językowa przepisu, 

dokonana z uwzględnieniem jego celu oraz funkcji, jaką pełni on w systemie podatku 

dochodowego od osób prawnych. W związku z tym, trafne jest zapatrywanie organu 

interpretacyjnego, zaprezentowane w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, a zarzuty 

podniesione w skardze nie zasługują na uwzględnienie. 

 

W konsekwencji, skarga jako bezzasadna została oddalona na podstawie art. 151 ppsa, o czym 

sąd orzekł w sentencji wyroku.” 

 

Wyroki powiązane 

1. WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. I SA/Po 763/18 

2. WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r., sygn. I SA/Go 495/18 

3. WSA w Krakowie z dnia 3 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1497/09 (utrzymany w mocy 

wyrokiem NSA z dnia 15 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1518/10 

 

Przepisy 

art. 15e z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 

Nr 1406 z dnia 18 sierpnia 2020 r. z pózn. zm.) 
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Główne problemy 

1. Czy elementy poboczne złożonej usługi, które są jedynie „podobne” do świadczeń 

wymienionych w art. 15e mogą przesądzać o objęciu limitowaniem całej usługi? 

(koncepcja „usługi kompleksowej” w UPDOP) 
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2. Czy można z usługi wieloelementowej wyłączyć te części, które nie mieszczą się w 

zakresie limitowania art. 15e? 

3. Co to znaczy „usługi doradcze” i  „usługi badania rynku”? 

4. Art. 15e UPDOP jako problem większości międzynarodowych grup w Polsce. 

Limitowanie kosztów, które zostały realnie poniesione, dotyczących usług, których 

zwyczajnie nie da się nabyć od podmiotu niepowiązanego, bez których praktycznie 

nie mogłoby dojść do produkcji w Polsce. Czy o to chodziło? 
 

 


