
• częściowy zwrot wkładu do spółki niebędącej osobą prawną - dr hab. Paweł 

Borszowski prof. UWr 

 

Wyrok NSA z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2396/16 

Zwrot wkładu otrzymany przez wspólnika spółki jawnej, w związku z jego obniżeniem 

w trybie art. 54 k.s.h ma swoje źródło w udziale wspólnika w tej spółce niebędącej osobą 

prawną. Już z tego zatem wynika, że skoro wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu 

udziału w spółce komandytowej, przychód ten winien być przypisany do źródła o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., czyli pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku  

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zasadniczy spór w rozpoznawanej sprawie sprowadza 

się do oceny kwestii przyporządkowania uzyskanego przez skarżącego przychodu ze 

zmniejszenia wkładu w spółce komandytowej do właściwego źródła przychodów tj. 

pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. bądź praw majątkowych 

- art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.  

 

Ustawa podatkowa nie zawiera w tym zakresie jednoznacznych przepisów dających podstawę 

do opodatkowania wypłat środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału 

kapitałowego(…). 

 

W pierwszej kolejności należy odwołać się do treści art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., który stanowi, że 

jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, 

przychody wspólnika z udziału w takiej spółce (...) uznaje się za przychody ze źródła, o jakim 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Zwrot wkładu otrzymany przez wspólnika spółki jawnej, 

w związku z jego obniżeniem w trybie art. 54 k.s.h ma swoje źródło w udziale wspólnika w tej 

spółce niebędącej osobą prawną. Już z tego zatem wynika, że skoro wnioskodawca uzyskuje 

przychody z tytułu udziału w spółce komandytowej, przychód ten winien być przypisany do 

źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., czyli pozarolniczej działalności 

gospodarczej (…). 

 

Zdaniem Sądu, powyższej zasady ogólnej nie wyłącza przepis szczególny jakim jest art. 14 ust. 

1-3 u.p.d.o.f. Z treści art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że za przychód z działalności, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, 

po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników 

dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za 

przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów 

i usług. Przepis ten wskazuje na moment powstania przychodu z działalności gospodarczej - 

powstaje on w chwili, gdy stał się on należny, czyli stał się należnością, a przede wszystkim - 

wierzytelnością (zob. wyrok NSA z dnia 26 marca 1999 r., I SA/Gd 883/97, wyrok NSA z dnia 

18 września 1997 r., I SA/Po 328/97). Nie zmienia więc on zasady z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. 

Z przepisu tego można jednak wyprowadzić zasadę ogólniejszą, że wszystkie przypadki, 

w których powstaje przychód z działalności gospodarczej to przychody należne. 

 

W art. 14 ust. 3 pkt 10, pkt 11 i pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. ustawodawca wskazał te przypadki 

uzyskania przychodów z udziału wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną, które nie są 

zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5b 

ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Byłyby to wówczas przychody uzyskane z praw 

majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 i w art. 18 u.p.d.o.f. Wśród przychodów 

określonych w art. 14 ust. 3 pkt 10,11 i 12 lit. b u.p.d.o.f. zostały wyliczone przychody 

związane z wystąpieniem wspólnika z takiej spółki oraz z likwidacją takiej spółki. Zatem tylko 



w tych przypadkach przychód z tytułu udziału wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną 

nie będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5b 

ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. 

 

Zgodnie zatem z art. 5 ust. 2 u.p.d.o.f. przychód wspólnika z udziału w spółce niebędącej 

osobą prawną prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu zwrotu części 

wkładu, określony na podstawie art. 8 ust. 1, uznać należy za przychód ze źródła przychodów, 

o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z 3 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1072/13 

Wyrok NSA z 10 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2670/12 

Wyrok NSA z 10 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1706/12  

Wyrok NSA z 14 maja 2015 r. sygn. akt II FSK 816/13 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. 

Dz. U. z 2018, poz. 1509 ze zm.) 

Art.  5b.   

2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, 

przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje 

się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

 

Główne problemy 

1. Zupełność, czy głębokość regulacji ustawowej podatku? 

2. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej – sposób regulacji. 

3. Częściowy zwrot wkładu do spółki niebędącej osobą prawną - kwalifikacja 

przychodów wspólnika. 

  

 

 


