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Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2018 r. (III SA/Wa 1897/17) 

Skoro zatem w art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy nie został ograniczony - na potrzeby samej 

ustawy w tej konkretnej jednostce redakcyjnej – zakres wyrazu "nabycie" tylko do nabycia 

pochodnego, czyli do uzyskania prawa podmiotowego od kogoś innego, to uznać należy, że 

wyraz ten w tym przypadku obejmuje każdą formę nabycia, jaka tradycyjnie znana jest 

naszemu systemowi prawnemu. Rozumowanie lege non distinguente prowadzi więc do 

wniosku, że każdy wydatek, jaki został faktycznie poniesiony na nabycie wierzytelności 

wniesionej następnie jako aport do spółki kapitałowej, jest kosztem uzyskania przychodu 

z tytułu objęcia udziałów w tej spółce. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Językowa wykładnia czasownika "nabyć" prowadzi do wniosku, że obejmuje on każdą formę 

objęcia danego przedmiotu w posiadanie lub każdą formę uzyskania możliwości dysponowania 

takim przedmiotem. Synonimem tego czasownika są wyrazy "otrzymać", "uzyskać", "zyskać", 

"zdobyć" (w ten sposób definiują omawiany czasownik wszystkie dostępne słowniki języka 

polskiego). Jeśli więc tekst aktu prawnego nie zawęża słownikowego zakresu znaczeniowego 

danego wyrazu użytego do konstrukcji normy prawnej, to – jak zawsze w takich przypadkach – 

dla odkodowania treści normy prawnej nie należy abstrahować od językowego znaczenia tego 

wyrazu. Utrwalona w kulturze prawnej zasada interpretacji tekstów prawnych zobowiązuje 

bowiem do respektowania gramatycznego sensu słów danego języka etnicznego, w którym tekst 

został napisany.  

 

Skoro zatem w art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy nie został ograniczony - na potrzeby samej ustawy w 

tej konkretnej jednostce redakcyjnej – zakres wyrazu "nabycie" tylko do nabycia pochodnego, 

czyli do uzyskania prawa podmiotowego od kogoś innego, to uznać należy, że wyraz ten w tym 

przypadku obejmuje każdą formę nabycia, jaka tradycyjnie znana jest naszemu systemowi 

prawnemu. Rozumowanie lege non distinguente prowadzi więc do wniosku, że każdy wydatek, 

jaki został faktycznie poniesiony na nabycie wierzytelności wniesionej następnie jako aport do 

spółki kapitałowej, jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w tej spółce. 

 

We wskazywanym orzecznictwie podnosi się z jednej strony, że w takich transakcjach, jaka miała 

miejsce w niniejszej sprawie (konwertowanie własnej wierzytelności względem spółki na jej 

udziały), "...nie pojawia się jakikolwiek składnik majątkowy, gdyż faktycznie do spółki niczego 

nie wniesiono, zaś cały zabieg sprowadza się do przesunięcia między pozycjami pasywów w 

bilansie..." (tak min. w wyroku NSA o sygn. II FSK 1993/15), ale jednocześnie - z drugiej strony 

– przyznaje się, że "...konwersja wierzytelności wspólnika spółki kapitałowej na udziały (...) 

prowadzi do w n i e s i e n i a (podkreślenie Sądu Wojewódzkiego) do tej spółki wkładu 

niepieniężnego...". Widoczna jest więc sprzeczność w takim stanowisku, w którym twierdzi się, 

że konwersja własnej wierzytelności na udziały nie skutkuje żadnym wniesieniem wkładu, ale 

natychmiast przyznaje się, że wkład został jednak wniesiony, zaś był to wkład niepieniężny. 

 

Przypomnieć należy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. do art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy dodano, po 

wyrazie "nabycie", wyrazy "lub wytworzenie". Pozostaje więc do rozważenia znaczenie tej zmiany. 

W tym zakresie Sąd Wojewódzki wyraża stanowisko, że przyjęcie normatywnego charakteru tej 

zmiany, tzn. przyznanie, że przed oraz po jej wprowadzeniu rzeczownik "nabycie" był i jest 

desygnatem nabycia tylko pochodnego, oznaczałoby, że Ustawodawca przed 1 stycznia 2015 r. 

tolerował istnienie w porządku prawnym przepisu niekonstytucyjnego, zasadniczo sprzecznego, 

bez koniecznego uzasadnienia aksjologicznego, z konstrukcją podatku dochodowego, przepisu 



fundamentalnie różnicującego sytuację prawną podatników pozostających w analogicznej 

sytuacji faktycznej. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z 18 maja 2017 r. (II FSK 1095/15) 

Wyrok NSA z 5 września 2017 r. (II FSK 1993/15) 

Wyrok NSA z 5 czerwca 2018 r. (II FSK 1533/16) 

Wyrok NSA z 5 lipca 2017 r. (II FSK 1673/15) 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1993 r. 

nr 90, poz. 416 ze zm. (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.) 

Art.  22 ust. 1e pkt 3 

W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład 

niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia 

tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości (…) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów 
uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników 

majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki. 

 

Główne problemy 

1. Nabycie pierwotne vs nabycie pochodne.  

2. Jaki jest cel zróżnicowania kosztów wierzytelności własnych od kosztów wierzytelności 
nabytych od osoby trzeciej? Zasadność zarzutu naruszenia zasady równości 

opodatkowania. 

3. Zmiana dostosowawcza, czy też zmiana normatywna? 

4. Możliwość zastosowania zasady pogłębiania zaufania do organów podatkowych, z uwagi 

na zastosowanie się przez podatników do interpretacji indywidualnych wydawanych w 
dacie rozliczenia podatku. 

 

 

 

 


