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I. Tezy orzecznicze 

1. ART. 199a USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA 

 

II FSK 112/16 -  wyrok NSA z 26 stycznia 2018 r. 

Pamiętać przy tym należy, że regulacja art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej nie 

zezwala na zanegowanie transakcji, nawet jeżeli została przeprowadzona w 

celu uzyskania korzyści podatkowych w rozumieniu art. 119a § 1 O.p., a w 

konsekwencji również na rekonstrukcję stanu faktycznego, jaki w określonych 

uwarunkowaniach ekonomicznych byłby "odpowiedni", lecz wyłącznie na 

wyprowadzenie skutków podatkowych z rzeczywistej czynności prawnej. 

 

I FSK 1832/15 – wyrok NSA z 27 czerwca 2017 r. 

To, że - stosownie do art. 199a § 1 O.p. - organ podatkowy w trakcie ustalania 

treści czynności prawnej ma obowiązek badania zgodnego zamiaru stron i celu 

czynności, a nie tylko dosłownego brzmienia oświadczeń woli złożonych przez 

strony czynności, nie oznacza, że może jednocześnie stosować inne środki niż 

przewidziane w art. 199a § 2 O.p. (…) w istocie dla tego rodzaju 

"przeistoczenia" (pominięcia skutków prawnych) dwóch czynności pomiędzy 

trzema podmiotami w jedną dokonaną pomiędzy pierwszym a trzecim 

podmiotem właściwym, byłaby instytucja klauzuli nadużycia prawa, która (…) 

nie obowiązywała w stanie prawnym, do którego odnosi się rozpatrywana 

sprawa (lata 2006 i 2007). 

 

II FSK 3162/13 – wyrok NSA z 15 stycznia 2016 r. 

Argumentacja, którą posłużył się Sąd pierwszej instancji w zaskarżonym 

wyroku, nie wskazuje na to, że czynność prawna sprzedaży zawarta w dniu 20 

grudnia 2006 r. została zrealizowana w warunkach pozorności, o której mowa 

w art. 199a § 2 o.p. w związku z art. 83 § 1 k.c. Pominięcie skutków prawnych 

tej czynności prawnej było możliwe w dawnym porządku prawnym, pod 

rządami art. 24b § 1 o.p., ale ten przepis już nie obowiązuje. Trybunał 

Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 maja 2004 r. o sygn. K 4/03 (Dz. U. z 2004 

r. Nr 122, poz. 1288) uznał ten przepis za niezgodny z Konstytucją RP. Nie 

wprowadzono w to miejsce jednak jakiejkolwiek innej klauzuli zapobiegającej 

unikaniu opodatkowania, która pozwoliłaby na usunięcie skutków prawnych 

dokonanych tego rodzaju czynności. Tak więc ani organ odwoławczy, ani Sąd 

pierwszej instancji w rozpatrywanej sprawie nie mieli upoważnienia do użycia 

takiej argumentacji, jakby klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania 

funkcjonowała w obrocie prawnym. W obowiązującym stanie prawnym, a 

mianowicie gdy uchylona została ogólna klauzula zakazująca unikania 

opodatkowania, stan ten jest bowiem równoznaczny z zakazem pomijania 

przez organy podatkowe skutków podatkowych czynności prawnej dokonanej 

wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. 
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II FSK 1969/16 – wyrok NSA z 19 października 2016 r. 

Na marginesie powyższych rozważań wskazać wypada, że schemat transakcji 

dokonanej przez Spółkę wskazuje (z zastrzeżeniem aprobaty jej stanowiska), 

iż w wyniku jej przeprowadzenia uzyskałaby ona korzyść ekonomiczną 

wynikającą z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty 100 mln zł., 

przy przychodzie podatkowym (z tej operacji) wynoszącym 21.836.035 zł. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że skoro z góry ustalono wszystkie elementy 

operacji (w tym opcję wcześniejszego odkupu obligacji), opisana na wstępie 

transakcja wpisywać się może w schemat tzw. agresywnej optymalizacji 

podatkowej (szerzej w tej kwestii: D. Gajewski, Międzynarodowe unikanie 

opodatkowania w Polsce – istota i przyczyny (ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki holdingów), [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. 

Wybrane zagadnienia, red. nauk. D. Gajewski, Warszawa 2015, s. 17 i n.). 

Wprawdzie przepisy regulujące przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania 

(Dział IIIa, art. 119a i nast.) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) dopiero z 

dniem 15 lipca 2016 r. (przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r., Dz. 

U. poz. 846), to jednak w stanie prawnym obowiązującym przed tą datą organy 

podatkowe dysponowały możliwością przedefiniowania rodzaju czynności 

prawnej, w stosunku do wskazywanego przez podatnika, jeżeli odmienny 

charakter takiej operacji wynikał z jej treści, zamiaru stron oraz celu. 

Możliwości takie zapewniał i nadal zapewnia art. 199a § 1 Ordynacji 

podatkowej. Na ustalenie w rozpatrywanej sprawie, że sporna kwota stanowiła 

w istocie zwrot kapitału, a nie "przedpłacone odsetki" wpływ miała ocena cech 

tego świadczenia, w kontekście warunków określonych w art. 11 ust. 5 umowy 

polsko-singapurskiej. 

 

II FSK 515/16 – wyrok NSA z 1 marca 2018 r. 

Na aprobatę nie zasługują też rozważania odnoszące się do porównywania 

sytuacji ekonomicznej podmiotów dokonujących różne czynności (porównanie 

czynności prawnych dokonanych w niniejszej sprawie i sprzedaży 

nieruchomości). W ocenie organu, prowadziłoby to do nierównego traktowania 

podatników. Jak wynika jednak z zasad prowadzenia postępowania 

podatkowego, organy nie są uprawnione do zignorowania, na gruncie prawa 

podatkowego, konsekwencji wynikających z ważnych i skutecznych czynności 

prawnych. 

 

I SA/Wa 4199/17 – wyrok WSA w Warszawie z 7 listopada 2018 r. 

Sąd jest zobowiązany do poszanowania dorobku prawnego. W szczególności, 

w wyroku z 11 maja 2004 r. K 4/03 (por (Dz.U. z 2004r. Nr 122, poz. 1288) 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że "nadając organom podatkowym i organom 

kontroli skarbowej, przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej prawo do 
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pominięcia skutków czynności prawnych, z dokonania których może dla 

podatnika płynąć korzyść w postaci obniżenia wysokości zobowiązania 

podatkowego, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku – narusza zasadę 

zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa(...)". W przywołanym 

wyroku Trybunał Konstytucyjny zaznaczył konieczność zagwarantowania 

przez ustawodawcę unormowań prawnopodatkowych o maksymalnej 

przewidywalności i obliczalności rozstrzygnięć podejmowanych wobec 

podatników. Jeżeli podatnik dokonuje czynności zgodnych z prawem, zaś ich 

cel nie jest przez prawo zakazany, to osiągniętego w ten sposób pozytywnego 

dla podatnika rezultatu podatkowego nie powinno się traktować na równi z 

celami prawnie zakazanymi. Pominięcie skutków prawnych dokonanych 

czynności prawdopodobnie byłoby możliwe w dawnym porządku prawnym, 

pod rządami art. 24b § 1 O.p., ale ten przepis już nie obowiązuje. Trybunał 

Konstytucyjny wyrokiem z 11 maja 2004 r. sygn. akt: K 4/03 uznał ten przepis 

za niezgodny z Konstytucją RP. Natomiast klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania wprowadzona ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r., poz. 846) 

obowiązuje dopiero od 15 lipca 2016 r. Kwestie związane ze stosowaniem 

przepisów tej klauzuli w czasie reguluje art. 7 ustawy zmieniającej, zgodnie z 

którym: "Przepisy art. 119a-119f ustawy zmienianej w art. 1 mają 

zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy." Zatem klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania 

stosuje się do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie 

ustawy zmieniającej, a więc od 15 lipca 2016 r. W związku z tym organy w 

rozpatrywanej sprawie nie miały upoważnienia do użycia takiej argumentacji, 

jakby klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania była stosowana. W 

stanie prawnym obowiązującym w 2012 r. (mającym zastosowanie w niniejszej 

sprawie) ogólna klauzula zakazująca unikania opodatkowania nie 

obowiązywała, co jest równoznaczne z zakazem pomijania przez organy 

podatkowe skutków podatkowych czynności prawnej dokonanej wyłącznie w 

celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Jeżeli art. 199 §1 O.p. stanowiłby 

wystarczającą regulację dla zakwestionowania skutków podatkowych 

czynności prawnych to zbędne byłoby wprowadzanie regulacji dotyczącej 

klauzuli zakazującej unikania opodatkowania. Sąd wychodzi z założenia, że 

Ustawodawca jest racjonalny. W konsekwencji, o ile czynność prawna jest 

ważna, organ podatkowy zobowiązany jest respektować skutki, jakie z danym 

rodzajem czynności wiąże system podatkowy. Skoro, Skarżący działała w 

granicach prawa, a ewentualna "optymalizacja podatkowa" nie może sama 

przez się dowodzić i uzasadniać kwestionowania jej skutków na gruncie prawa 

podatkowego. Skoro w 2012 r. nie było regulacji prawnej zawierającej klauzulę 

przeciwko unikaniu opodatkowania. (por. wyrok NSA z 15 stycznia 2016r. 

sygn. akt: II FSK 3162/13, WSA w Gdańsku z 13 lipca 2016r. sygn. akt: I 

SA/Gd 369/16 CBOSA), to organy podatkowe podjęły działania bez 
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(wystarczającej) podstawy prawnej z wypaczeniem instytucji z art. 199a § 1 i 

§ 2 O.p. 

Sąd podziela "postulatywne" poglądy DIAS na temat sposobu budowy wniosku 

o interpretację podatkową i mocy ochronnej interpretacji (s. 29-30 zaskarżonej 

decyzji). Jednakże wskazane przez DIAS elementy, które mają wskazywać na 

niezgodność "ustalonego materiału dowodowego" z "opisem zdarzenia" 

przedstawionym we wniosku nie uzasadniają odmowy przyznania mocy 

ochronnej wydanej interpretacji. Po pierwsze (ważne) uprawnienia 

właścicielskie przysługujące Stronie (na podstawie obowiązującego prawa 

prywatnego) względem spółki nie mają wpływu na sposób opodatkowania 

Strony. Dlatego wielkość udziału Strony w spółce jest, w obowiązującym w 

dacie sporu stanie prawnym – irrelewantna. Drugorzędny dla wyniku oceny 

"zupełności" zadeklarowanego stanu faktycznego we wniosku o interpretację 

jest fakt domniemanego "niewykazania do opodatkowania na Słowacji 

dochodu uzyskanego za pośrednictwem U. k.s.", skoro sam DIAS, w treści 

zaskarżonej decyzji (s. 20, 21 i n) twierdzi, że dywidenda wypłacona 

Skarżącemu z uwagi na treść art. 22 ust. 4, 4a, i 4b u.p.d.o.p. (co do dywidend 

wypłacanych przez U. Sp. z o.o. na rzecz U. s.k.) w zw. z art. 24 ust. 1 lit a 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od 

dochodu i majątku zawartej między Polską a Słowacją (odnośnie dywidend 

wypłacanych na rzecz Strony z U. s.k.) korzysta ze zwolnienia. 

Sąd akcentuje – choć nie ma to wpływu na wynik sprawy – że z zaskarżonej 

decyzji nie wynika, by DIAS kwestionował konsekwencje podatkowe 

wynikające z umowy zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką 

Słowacką umożliwiające zwolnienie z opodatkowania wypłaconej dywidendy 

przez spółkę U. sp. z o.o. na rzecz spółki U. k.s. na podstawie art. 10 umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 18 sierpnia 1994 r. zawartej 

pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, jak również 

zwolnienie z opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego przez wspólnika 

spółki U. k.s. J.U. z tytułu udziału w zyskach spółki osobowej na podstawie 

art. 24 ust. 1 lit. a) w/w umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Dlatego Sąd nie może podzielić poglądu, że przytoczone przez DIAS argumenty 

uzasadniają odstąpienie od respektowania mocy ochronnej interpretacji (art. 

14k oraz art. 14m § 1 O.p.). 

Sąd wskazuje, że organy podatkowe nie są uprawnione to takiej wykładni (i w 

konsekwencji – stosowania) prawa, która sprowadzałaby się w istocie do 

tworzenia norm prawa, nieprzewidzianych przez ustawodawcę, w dacie sporu: 

zwłaszcza wobec jednoznacznej wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, 

przywołanej powyżej. Mocy takiej nie mają wskazówki z dorobku prawnego 

(także orzecznictwa powołanego przez Stronę), ponieważ nie tylko dotyczył on 

innego stanu prawnego (innego czasu), ale również sporów o braku tożsamości 

podmiotowej i przedmiotowej. 
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I SA/Sz 130/18 – wyrok WSA w Szczecinie z 4 kwietnia 2018 r. 

Sąd, w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, podziela stanowisko, że 

organy podatkowe są uprawnione do zbadania treści czynności 

cywilnoprawnych zgodnie z zasadami prawa podatkowego i do podważenia 

tych czynności z publicznoprawnego punktu widzenia (por. wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2006 r., sygn. akt II FSK 

1299/05, opubl. na stronie internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie 

znaczy to oczywiście, że organy podatkowe mają kompetencje do orzekania w 

przedmiocie nieważności czynności cywilnoprawnych, lecz z uwagi na 

autonomiczność prawa podatkowego mogą dla celów podatkowych nie 

uwzględniać skutków czynności cywilnoprawnych, które zostały dokonane, 

np. w celu obejścia przepisów prawa podatkowego. Również Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. akt K 53/05 

(www.trybunał.gov.pl), orzekając o zgodności art. 199a § 3 o.p. z art. 2 i art. 

22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazał, że z brzmienia 

obowiązujących regulacji (art. 199a § 3 O.p.) wynika, że organy podatkowe 

mogą samodzielnie ustalać istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego lub 

prawa. Zdaniem Trybunału, organy prowadzące postępowania w sprawach 

podatkowych muszą mieć odpowiednie kompetencje proceduralne do 

zbadania każdej okoliczności istotnej z punktu widzenia prawa podatkowego, 

a więc również kompetencje do badania treści czynności prawnych 

dokonywanych przez podatnika oraz określenia ich skutków podatkowych 

stosownie do obowiązujących regulacji materialnoprawnych. Trybunał 

stwierdził, że art. 199a § 3 o.p. rozdziela kompetencje w zakresie ustalania 

okoliczności istotnych z punktu widzenia prawa podatkowego między sądy 

powszechne, a organy administracji publicznej prowadzące postępowania w 

sprawach podatkowych. 

Wbrew stanowisku zaprezentowanemu w skardze przepis art. 199a § 1 o.p. 

może stanowić samodzielną podstawę oceny transakcji/zdarzeń prawnych z 

udziałem podatnika. 

Z żadnych regulacji nie wynika także, że § 1 art. 199a o.p. musi być stosowany 

łącznie z § 2, § 1 reguluje kwestię dotyczącą badania treści oświadczeń woli 

stron czynności prawnych, natomiast § 2 dotyczy pozorności czynności 

prawnych, a zatem odmiennych sytuacji. Przywołany przepis powtarza - 

chociaż niedosłownie - zasadę interpretacji oświadczeń woli zawartą w art. 65 

§ 2 K.c. (z której wynika, że należy raczej badać jaki był zgodny zamiar stron i 

cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu) - § 1, a także 

dyrektywę zamieszczoną w zdaniu drugim art. 83 § 1 K.c., odnoszącą się do 

oceny pozornych oświadczeń woli - § 2. W ocenie Sądu, art. 199a § 2 o.p. ma 

zastosowanie jedynie w przypadku stwierdzenia istnienia w obrocie pozornej 

czynności prawnej (z czym nie mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie), 

a nie czynności prawnej dokonanej wyłącznie w celu osiągnięcia zamierzonego 

rezultatu podatkowego, niemającej jednak cech czynności pozornej. 
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W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, zaakceptować należy zatem 

stanowisko organu odwoławczego, że celem podjętych przez podatnika 

czynności cywilnoprawnych nie była działalność gospodarcza, zgodna z jej 

istotą i przedmiotem, określonym w umowie spółki s. , a jedynie uzyskanie 

korzyści narażających budżet państwa na uszczuplenie, dywidenda bowiem, 

wypłacona podatnikowi bez pośrednictwa s. spółki osobowej podlega 

opodatkowaniu stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów 

(przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z 

zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych. 

 

 

ART. 119a USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA 

 

III SA/Wa 2226/17 – wyrok WSA w Warszawie z 30 maja 2018 r. 

 

Wskazane powyżej okoliczności świadczą niezaprzeczalnie o tym, że 

występujący w niniejszej sprawie nietypowy sposób przeprowadzenia 

transakcji inwestowania przez B. w akcje Skarżącej Spółki miał na celu 

wyłącznie korzyść podatkową w postaci wygenerowania straty podatkowej, z 

którą wiązało się uprawnienie do zmniejszenia dochodu podatkowego w 

następnych 5 latach podatkowych. Wyłącznie podatkowy cel transakcji 

będącej przedmiotem zaskarżonej odmowy wydania opinii zabezpieczającej 

powodował, że transakcja ta mieściła się w zakresie art. 119a § 1 O.p. 

Dodatkowo o takiej ocenie tej transakcji decydowało także to, że cel ten w 

okolicznościach występujących w rozpoznanej sprawie był sprzeczny z celem 

przepisów ustawy podatkowej. W rozpoznanej sprawie Skarżąca zaliczyła do 

kosztów uzyskania przychodów koszt historyczny nabycia sprzedanych przez 

nią akcji. Zaliczenie to opierało się na art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 

8 u.p.d.o.p. oraz art. 93 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 O.p. Wskazane przepisy u.p.d.o.p. 

mają na celu umożliwienie podatnikom ustalenia rzeczywistego wyniku 

transakcji, których skutkiem jest uzyskanie przychodu podlegającego 

opodatkowaniu. Celem tych przepisów jest ustalenie dochodu, który podatnik 

uzyskał lub straty, którą poniósł dokonując transakcji, z którymi związane jest 

uzyskanie przychodów podlegających opodatkowaniu. Dochód i strata w 

ujęciu podatkowym mają charakter ekonomiczny co oznacza, że muszą się 

wiązać z rzeczywistym przyrostem lub zmniejszeniem majątku podatnika. Od 

reguły tej ustawodawca wprowadza liczne wyjątki np. w art. 16 u.p.d.o.p., 

który zwiera katalog wydatków nieuznawanych przez ustawodawcę za koszt 

uzyskania przychodów. Katalog ten zawiera liczne pozycje wydatków 

skutkujących zmniejszeniem rzeczywistego ekonomicznego dochodu 

podatnika, które ustawodawca z różnych względów wyłącza z kosztów 
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uzyskania przychodu. Wyłączenia te w niektórych przypadkach wywołują 

skutek w postaci braku możliwości uwzględnienia w obliczeniu dochodu kwot, 

które w rzeczywistości ekonomiczny dochód podatnika zmniejszają. Mający 

zastosowanie w niniejszej sprawie przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. nie 

powoduje utraty związku rozliczania podatkowego z rzeczywistymi wydatkami. 

Na mocy tego przepisu podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodów wydatki na nabycie wskazanych w tym przepisie składników 

majątku w rozliczeniu za rok, w którym dokonał zbycia tych składników. 

Oznacza to, że przepis ten ma na celu poddanie opodatkowaniu rzeczywistego 

wyniku transakcji sprzedaży składników majątku w nim wskazanych. Tak 

więc przepis ten stanowi przykład normy potwierdzającej, że co do zasady 

rozliczenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego zmierza do 

opodatkowania rzeczywistego ekonomicznego wyniku działalności podatnika. 

W rozpoznanej sprawie przebieg zdarzeń został tak ułożony, że w efekcie 

końcowym Skarżąca do kosztów mogła zaliczyć całą wartość rynkową prawie 

wszystkich jej akcji, którą jako koszt poniosła wcześniej spółka akwizycyjna. 

Natomiast po drugiej stronie wykazała przychód, który był wynikiem 

zastosowania ceny akcji, która wskutek podjętych przez Skarżącą sztucznych 

działań została znacznie obniżona w stosunku do ceny obowiązującej przy 

skupowaniu akcji przez spółkę M. W efekcie koszt nabycia akcji 

Wnioskodawcy poniesiony w celu przejęcia nad nim kontroli przez B. (za 

pośrednictwem spółki akwizycyjnej – M.), został prawie w całości przerzucony 

na Skarżącą (tj. podmiot mający podlegać przejęciu przez B.). Było to 

konsekwencją nienaturalnej struktury transakcji będącej przedmiotem 

niniejszej sprawy, składającej się z wielu etapów działań. Zasadnie organ 

wskazał, że warunki połączenia Skarżącej ze spółką M. zostały ustalone w taki 

sposób, że proces połączenia skutkował bezpośrednio zmniejszeniem wartości 

rynkowej akcji, zakupionych uprzednio przez M. W efekcie połączenia i emisji 

nowych akcji doszło do "rozwodnienia" wartości jednostkowej akcji Skarżącej 

Spółki. Przyczyna straty podatkowej zrealizowanej w wyniku sprzedaży przez 

Skarżącą akcji własnych ma charakter wyłącznie podatkowy i nie jest 

spowodowana wystąpieniem zdarzeń gospodarczych, które nie były 

podejmowane wyłącznie celu uzyskania korzyści podatkowych. W okresie 

pomiędzy połączeniem a sprzedażą akcji własnych wartość rynkowa Skarżącej 

Spółki nie spadła. Zmniejszenie ceny rynkowej akcji Skarżącej było wynikiem 

działań podjętych przez nią i B. wyłącznie w tym celu. W tym stanie rzeczy 

organ zasadnie stwierdził, że skorzystanie przez Skarżącą z uprawnień jakie 

wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. oraz 

93 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 O.p. było sprzeczne z celami i istotą tych przepisów. 

Transakcja będąca przedmiotem zaskarżonej odmowy wydania opinii 

zabezpieczającej miała sztuczny charakter. Rację ma organ twierdząc, że 

racjonalnie działający podmiot nie zastosowałby opisanego we wniosku o 

wydanie opinii zabezpieczającej sposobu działania, ponieważ żaden ze 
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wskazanych przez Skarżącą celów - poza osiągnięciem korzyści podatkowej - 

nie uzasadniał przeprowadzenia czynności we wskazany sposób. Zdaniem 

Sądu zasadne jest też twierdzenie organu, że gdyby rozsądnie działający 

podmiot chciał nabyć pakiet kontrolny akcji polskiej spółki publicznej to 

kupiłby akcje bezpośrednio bez angażowania spółki akwizycyjnej. Wskazane 

powyżej okoliczności świadczące o braku uzasadnienia dla angażowania spółki 

akwizycyjnej do przeprowadzenia transakcji, pozwalają na stwierdzenie, że 

wystąpiła przesłanka uznania czynności za sztuczną, określona w art. 119c § 

1 i § 2 pkt 2 O.p. Zastosowanie skomplikowanego procesu opisanego we 

wniosku o wydanie opinii, zamiast nabycia akcji bezpośrednio na rynku przez 

B. lub przejęcia w trakcie likwidacji spółki M. stanowiło okoliczność wskazaną 

w art. 119c § 2 pkt 1 O.p. (nieuzasadnione dzielenie operacji). O sztuczności 

przedmiotowej transakcji świadczy także zastosowanie odwrotnego połączenia, 

dla której to czynności, jak już wyżej wskazano brak jest innego uzasadnienia 

niż chęć rozwodnienia kapitału Skarżącej, które pozwalało na wygenerowanie 

w sposób sztuczny straty podatkowej, która nie miała żadnego związku z 

uwarunkowaniami ekonomicznymi. Okoliczność tę należy ocenić jako 

przesłankę sztuczności czynności, która jest określona przez art. 119c § 1 O.p. 

O takiej ocenie przedmiotowej transakcji świadczy także nadmierna jej 

zawiłość prawna, wykorzystanie skomplikowanego, wieloetapowego sposobu 

działania, z wykorzystaniem niestandardowych konstrukcji prawnych. 

W świetle tych konstatacji należało uznać, że organ niepotrzebnie w 

uzasadnieniu zaskarżonej odmowy wydania opinii zabezpieczającej odwoływał 

się do celów regulacji zawartej w art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. 

Wobec tego, że z przedstawionych powyżej okoliczności wynikało, że sposób 

działania opisany we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej był sztuczny 

w rozumieniu art. 119c O.p. rozważania na temat czy udzielenie gwarancji 

przez B. spółce M., której jedynym udziałowcem był B. było działaniem 

nierealizującym celu powołanego przepisu było zbędne, zwłaszcza że organ nie 

przedstawił argumentów w sposób dostateczny przemawiających za taką 

oceną tej czynności. Sąd nie podziela stanowiska Ministra, że sprzedaż akcji 

własnych przez Skarżącą nie stanowiła jej dokapitalizowania. W wyniku tej 

transakcji Skarżąca uzyskała ponad 23 mln. zł. ze sprzedaży akcji, które 

przejęła od spółki M. i za które sama nie zapłaciła przy ich nabyciu. Zatem 

transakcja ta jeśli chodzi o przepływy środków pieniężnych miała dla 

Skarżącej charakter dodatni. 

Przyjęcie przez Sąd odmiennej oceny wskazanych okoliczności nie mogło mieć 

wpływu na wynik niniejszej sprawy, gdyż w pozostałym zakresie zaskarżony 

akt zawierał prawidłową ocenę transakcji będącej przedmiotem niniejszej 

sprawy. Wskazane okoliczność były powołane obok wielu innych argumentów, 

które potwierdzały sztuczny charakter działania Skarżącej. 

(…) 
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Zdaniem Sądu na tle realiów występujących w niniejszej sprawie treść art. 

119a, 119c i 119d O.p. nie daje podstaw do twierdzenia, że podatnik na 

podstawie tych przepisów nie jest w stanie w sposób jednoznaczny ustalić, 

jakie zachowania są zgodne z prawem a jakie mogą go narazić na zarzut 

podjęcia działań w celu unikania opodatkowania. Przepis art. 119a § 1 O.p. 

ustanawia przesłanki uznania, że wystąpiło unikanie opodatkowania. 

Przesłankami tymi są: 1. dokonanie czynności przede wszystkim w celu 

uzyskania korzyści podatkowej, 2. sprzeczność tej korzyści w okolicznościach 

sprawy z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, 3. sztuczny 

sposób działania. W art. 119c § 1 O.p. ustawodawca zdefiniował pojęcie 

sztuczności sposobu działania. Definicja ta ma charakter ogólny, jednakże w 

doktrynie podkreśla się, że z uwagi na przedmiot regulacji (unikanie 

opodatkowania) definicja ta musi cechować się znacznym stopniem ogólności 

(L. Etel, komentarz do art. 119c Ordynacji podatkowej w Letel. (red.) R. 

Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, K. Teszner, Ordynacja 

podatkowa komentarz, system informacji prawnej LEX). Ogólność tej definicji 

ogranicza przepis art. 119c § 2 O.p., który wskazuje przykłady działań 

podatnika uznawanych za sztuczne w rozumieniu art. 119c § 1 O.p. Charakter 

i istota tych przykładowych działań pozwala na ustalenie zobiektywizowanych 

wzorców działań uznawanych za sztuczne. W art. 119d O.p. określił przesłanki 

uznania, że czynność została podjęta wyłącznie w celu uzyskania korzyści 

podatkowych. Pojęcie korzyści podatkowej zdefiniowane zostało w art. 119e 

O.p. Wskazana w art. 119d O.p. istotność celów którymi kierował się podatnik 

podejmując działanie podlegające ocenie w kontekście unikania 

opodatkowania jest pojęciem, które można ocenić na podstawie obiektywnych 

kryteriów. Wskazanie w treści tego przepisu korzyści podatkowych oraz celów 

gospodarczych i ekonomicznych uzasadnia twierdzenie, że kryterium tym 

przede wszystkim jest wartość korzyści oraz znaczenie finansowe pozostałych 

celów czynności. Jednakże treść tego przepisu nie wskazuje, że kryterium 

finansowe jest jedynym miernikiem istotności celów, którymi kierował się 

podatnik, co oznacza że gdyby nawet względy finansowe miały świadczyć na 

niekorzyść podatnika to może odwołać się do innych niż finansowe kryteriów 

oceny istotności celów wskazanych w art. 119d O.p. Zawarta w art. 119e O.p. 

definicja korzyści podatkowej jest precyzyjna, gdyż stosownie do brzmienia 

tego przepisu korzyścią podatkową jest: niepowstanie zobowiązania 

podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub 

obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 

powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku, podwyższenie kwoty 

nadpłaty lub zwrotu podatku. Tak więc unikanie opodatkowania jest pojęciem 

zdefiniowanym przy pomocy przepisów prawa, które wbrew twierdzeniom 

Skarżącej charakteryzują się odpowiednim stopniem precyzji i odwołują się do 

zobiektywizowanych kryteriów kontroli działań podatnika. Dodatkowo należy 

podkreślić, że wprowadzenie do O.p. instytucji opinii zabezpieczającej daje 



12 
 

podatnikowi możliwości uzyskania oceny jego działań pod kątem możliwości 

zakwalifikowania ich przez organy jako unikanie opodatkowania. W ocenie 

Sądu opisane ukształtowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i 

instytucji opinii zabezpieczających skutkuje tym, że powołane przepisy 

spełniają wszystkie wymogi stawiane przed normami regulującymi klauzulę 

przeciwko unikaniu opodatkowania, które zostały wskazane w powoływanym 

w skardze wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r. sygn. K 4/03. 

 

 

2. ART. 11 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 

 

I SA/Lu 836/09 – wyrok WSA w Lublinie z 21 kwietnia 2010 r.,  

 

Nie ulega wątpliwości – w ocenie Sądu – że instytucja określenia dochodu w 

drodze oszacowania nie może być stosowana przez organ podatkowy jako 

instrument wymuszający na podatniku wybór kontrahenta, którego dokonuje 

on sam bowiem w wyniku własnej i niezależnej decyzji. W konsekwencji, organ 

podatkowy nie może z odwołaniem do art. 25 ust. 4 pkt 3, ust. 7a ustawy 

podatkowej wskazywać mu z jakim podmiotem ma zawierać transakcje, które 

transakcje są racjonalne, ekonomicznie uzasadnione, prowadzą do 

minimalizacji kosztów, maksymalizacji zysku. Instytucja określenia dochodu 

w drodze oszacowania służy realizacji zasad równości i powszechności 

opodatkowania w rozumieniu art. 32 ust. 1, art. 84 Konstytucji RP / ustawa 

z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. / przez opodatkowanie 

dochodu z transakcji między podmiotami powiązanymi, pozostającymi w 

związku gospodarczym w wysokości odpowiadającej dochodowi uzyskanemu 

z takich transakcji między podmiotami niezależnymi, zawartych w ogólnie 

stosowanych warunkach. 

Z instytucji określenia dochodu w drodze oszacowania nie można czynić 

instrumentu ingerencji organu podatkowego w swobodę działalności 

gospodarczej, zmierzającej do wyeliminowania z obrotu gospodarczego 

transakcji między podmiotami powiązanymi, pozostającymi w związku 

gospodarczym. 

Powołane wyżej regulacje, w szczególności zawarte w przepisach art. 25 ust. 4 

pkt 3 i ust. 7a ustawy podatkowej nie uprawniały organu podatkowego do 

stwierdzenia, że spółka A. mogła i powinna była w całości nabywać towary od 

podmiotów, od których te towary nabywała firma K. O., jak również do 

pominięcia pośrednictwa firmy K. O. w nabywaniu towarów przez spółkę A.. 

Wybór kontrahenta był niezależną decyzją spółki, w którą organ podatkowy 

nie był uprawniony ingerować, zwłaszcza z punktu widzenia wskazanych w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji kryteriów: racjonalności i rachunku 

ekonomicznego. 
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Wskazane unormowania nie pozwalały na wyeliminowanie przez organ 

podatkowy z obrotu gospodarczego / handlowego / transakcji zawieranych 

przez podmioty powiązane, pozostające w związku gospodarczym. Tym samym 

nie mogły stanowić podstawy do wyeliminowania co do zasady pośrednictwa 

firmy K. O. i do określenia podatnikowi dochodu w drodze oszacowania przy 

przyjęciu ceny nabycia towarów, płaconej przez jej firmę. Takie postępowanie 

organu podatkowego nie doprowadziło do wykazania, że podmioty powiązane, 

pozostające w związku gospodarczym ułożyły swoje stosunki handlowe w 

sposób korzystniejszy, odbiegający od warunków takich transakcji ogólnie 

stosowanych przez podmioty niezależne. W następstwie wskazanego wyżej 

wadliwego założenia nie ziściła się bowiem przesłanka określenia dochodu w 

drodze oszacowania, przewidzianych w art. 25 ust. 4 pkt 3, ust. 7a ustawy 

podatkowej. 

Organy podatkowe w konsekwencji nie mogły się także powołać na 

prawidłowość zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej w 

rozumieniu art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy podatkowej w związku z § 4 ust. 1 - 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie 

sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen 

w transakcjach dokonywanych przez tych podatników / Dz. U. Nr 128, poz. 

833 ze zm. /, ponieważ uwzględniono warunki nieporównywalnych transakcji, 

po wyeliminowaniu pośrednika – w osobie K. O.. Oparcie się na powołanych 

regulacjach nakładało na nie obowiązek ustalenia na rynku takich transakcji, 

jakie zawierała firma K. O. ze spółką A., czyli transakcji porównywalnych, to 

jest z uwzględnieniem etapu pośrednictwa w handlu. 

Jak już wskazano wyżej, organy powołując argumentację na wykazanie 

prawidłowego zastosowania wyżej przytoczonych przepisów prawa 

materialnego, w sposób nieuprawniony odwołały się do minimalizacji kosztów 

i maksymalizacji zysków, albowiem ocena tych kwestii nie była ich rzeczą. 

Jakkolwiek istotnie, cel zarobkowy każdej działalności gospodarczej wynika 

wprost z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.), to jednak ocena 

racjonalności zachowań przedsiębiorcy z ekonomicznego punktu widzenia 

powinna leżeć poza sferą zainteresowania organów podatkowych. Zresztą Sąd 

zauważa, iż organ odwoławczy również stwierdził, iż sam fakt powiązań 

gospodarczych nie może rodzić ujemnych skutków podatkowych dla 

podmiotów powiązanych, gdyż przeczyłoby to wolności gospodarczej, która 

m.in. polega na tworzeniu podmiotów specjalistycznych, wzajemnie się 

uzupełniających, a kontakty handlowe między takimi powiązanymi 

podmiotami nie muszą być podyktowane unikaniem lub ograniczeniem 

opodatkowania, a mogą mieć na celu wyłącznie obniżenie kosztów 

działalności, podział obszarów działalności, bądź zapewnienie pewności 

obrotu. 
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I SA/Gd 1089/16 – wyrok WSA w Gdańsku z 28 grudnia 2016 r. 

 

Przepis zawarty w art. 11 ust. 1 i ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że jeżeli podmiot 

krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym 

podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego 

podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie 

bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi 

lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów – i jeżeli w 

wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się 

od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku 

tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, 

jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – 

dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia 

warunków wynikających z tych powiązań. Posiadanie udziału w kapitale 

innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4, oznacza sytuację, w której 

dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu 

udział nie mniejszy niż 5 % (art. 11 ust. 5a u.p.d.o.p.). 

W takim przypadku, zgodnie z art. 11 ust. 2 u.p.d.o.p., dochody określa się w 

drodze oszacowania, stosując metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, 

ceny odsprzedaży albo rozsądnej marży ("koszt plus"). Jeżeli nie jest możliwe 

zastosowanie ww. metod, stosuje się metody zysku transakcyjnego, co wynika 

z art. 11 ust. 3 u.p.d.o.p. 

Powołana regulacja ma charakter przepisu szczególnego i dotyczy podmiotów 

powiązanych osobowo lub kapitałowo. Zaznaczyć przy tym należy, że 

pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym w jego rozumieniu nie 

jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane; sam fakt powiązań gospodarczych 

nie może rodzić ujemnych skutków podatkowych dla podmiotów powiązanych. 

Znaczenie podatkowe ma natomiast wykorzystywanie tych powiązań i 

związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi 

ustawowemu. Wykorzystywanie w takim celu pozycji podmiotów powiązanych 

znajduje sankcję podatkową, którą jest szacunek dochodu. Norma zawarta w 

art. 11 ust. 2 u.p.d.o.p. zezwala bowiem w takich przypadkach na odrzucenie 

ogólnych zasad opodatkowania dochodów i określenie dochodów w drodze 

oszacowania, przy zastosowaniu jednej z podanych w tym przepisie metod. 

Sankcja ta nie może być jednak stosowana bez udowodnienia faktu 

wykorzystywania pozycji podmiotu powiązanego do przesuwania dochodów 

(zysków) w celu zmniejszenia opodatkowania. Jak wskazał NSA w wyroku z 25 

czerwca 2008 r., II FSK 555/07 (LEX nr 392693) ustalenia w tym zakresie 

powinny mieć cechy oczywistych, logicznych wniosków wynikających z 

zebranego materiału dowodowego. 

Celem szczególnej regulacji prawnej z art. 11 u.p.d.o.p. jest zabezpieczenie 

interesów Skarbu Państwa przed takimi działaniami podatników, które 
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polegają na stosowaniu we wzajemnych transakcjach cen odbiegających od 

rynkowych, po to aby osiągnąć korzystny dla siebie rezultat podatkowy. 

O przerzucaniu dochodu można mówić wówczas, gdy wykaże się, że podatnik 

miał możliwość osiągnięcia dochodu, jakiego należałoby oczekiwać. Oznacza 

to, że zawarte w art. 11 u.p.d.o.p. unormowania chronią interesy fiskalne 

wierzyciela podatkowego przed erozją podstawy opodatkowania na skutek 

zawierania przez podmioty pozostające ze sobą w szczególnych związkach 

transakcji, których ceny odbiegają od wolnorynkowych, tj. odbiegają od cen, 

jakie ustaliłyby ze sobą podmioty niepowiązane. 

Poczynione uwagi zostały poczynione w oparciu o piśmiennictwo i 

orzecznictwo sądów administracyjnych (zob. R. Pęk komentarz do art. 11 [w:] 

S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, A. Gomułowicz, R. Pek, K. Winiarski, 

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2010, Unimex, s. 248-250; 

wyrok NSA z 8 kwietnia 1998 r., I SA/Wr 1632/98; wyrok NSA z 16 lutego 

2000 r., I SA/Gd 790/99; wyrok WSA w Warszawie z 13 marca 2007 r., publ. 

LEX nr 328141; wyrok WSA w Gdańsku z 4 lutego 2015 r., I SA/Gd 1344/14). 

Reasumując, przesłanką zastosowania art. 11 u.p.d.o.p. nie jest sam tylko 

fakt wystąpienia powiązań, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, lecz 

wykorzystywanie tych powiązań do zmiany poziomu opodatkowania 

(uchylania się od opodatkowania). U podstaw regulacji zawartej w tym 

przepisie leży założenie, by wszelkie transakcje były zgodne z warunkami 

rynkowymi, tj. warunkami, jakie uzgodniłyby podmioty niezależne, znajdujące 

się w takiej samej lub w zbliżonej sytuacji. 

Dokonując oceny, czy warunki transakcji odbiegają od warunków rynkowych 

należy mieć na uwadze ogół czynników składających się na takie, a nie inne 

określenie warunków jej dokonania oraz kierować się regułami racjonalnej 

działalności gospodarczej. 

Sąd zwraca uwagę, że w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym coraz częściej 

postulowany jest sposób interpretowania prawa podatkowego z 

uwzględnieniem tzw. wykładni gospodarczej. Przewiduje ona m.in. przyjęcie 

założenia, że podatnik działa i powinien działać w sposób typowy dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tj. przykładowo dąży do 

osiągnięcia zysku. Obok racjonalności działań podatnika drugim założeniem 

jest to, że wszyscy podatnicy powinni podlegać adekwatnemu obciążeniu 

podatkowemu. Obciążenie podatkowe jest adekwatne w sytuacji, w której 

podatnik płaci podatek w wysokości odpowiadającej ogólnym założeniom 

konstrukcji podatku, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg i zwolnień (B. 

Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2007, s. 

148-149; B. Brzeziński, H. Filipczak; Dyrektywa wykładni gospodarczej jako 

postulat wykładni operatywnej prawa podatkowego; Prawo i Podatki; nr 7 i 8, 

2010; uchwała siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r., II FPS 2/12, 

ONSAiWSA 2012, nr 5, poz. 77; uchwała siedmiu sędziów NSA z 22 czerwca 

2015 r., II FSP 3/15). 
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III SA/Wa 2083/12 – wyrok WSA w Warszawie z  26 lutego 2013 r. 

 

Organ podatkowy posiada uprawnienie do badania rynkowości tej ceny. 

Nawet jeśli organ udowodni jej nierynkowy charakter, nie powoduje to 

usunięcia skutków transakcji. Jest ona uznana za dokonaną i weryfikowanie 

ewentualnej jej nieważności podlega wyłącznie ocenie sądów. W wyroku NSA 

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r., III SA 252/00, LEX nr 53972, na ten 

temat czytamy: "Organy podatkowe mogą kwestionować skuteczność umów 

cywilnoprawnych na gruncie prawa podatkowego, jeżeli podatnik kształtuje 

swoje stosunki prawne z innym podmiotem tak, aby uchylić się od 

opodatkowania. W tym przypadku podatnik będzie obciążony podatkiem 

dochodowym od potencjalnych, a nie rzeczywistych dochodów. Muszą to być 

oczywiście stosunki prawne, które w sposób wyraźny i jednoznaczny zmierzają 

do tego celu. Skuteczność umów cywilnoprawnych w obszarze prawa 

podatkowego warunkowana jest tym, czy nie jest ona sprzeczna z prawem 

podatkowym. Właściwa ocena umowy cywilnoprawnej wymaga wnikliwej 

analizy tej treści przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i 

prawnych, które miały wpływ na tę treść”. 

 

 

3. ART. 15 UST. 1 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH 

 

I SA/Kr 45/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 7 marca 2018 r.  

I SA/Gl 708/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 5 września 2018 r. 

 

 

W świetle treści art. 15 ust. 1 u.p.d.p. decydującym kryterium przy kwalifikacji 

prawnej danego kosztu jako kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu tego 

przepisu jest kryterium celu poniesienia kosztu; niezbędne jest istnienie 

bezpośredniego lub pośredniego tylko związku między kosztem a realizacją 

wymienionych w tym przepisie celów. 

Poszczególne podejmowane w ramach tej działalności czynności, jedne 

przynoszące bezpośrednie zyski, inne mniej zyskowne lub wręcz deficytowe, 

albo stanowiące wyłącznie nakłady, składają się na ostateczny finansowo-

ekonomiczny wynik podatnika. 

Procesy gospodarcze cechują się złożonością i właściwą sobie dynamiką, a 

przedsiębiorca w swoich działaniach uwzględniać musi konieczność 

zabezpieczenia się przed ryzykiem gospodarczym, które może dotyczyć różnych 

sfer przedsiębiorcy (np. ochrona marki). W rezultacie konieczne, uzasadnione 

i racjonalne decyzje gospodarcze mające za cel osiągnięcie przychodów, to 

także te decyzje, które prowadzą do zmniejszenia ryzyka gospodarczego. W 

związku z tym podatkowe kwalifikowanie określonych kosztów nie może nie 
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uwzględniać i tego kryterium, które nakazuje brać pod uwagę specyfikę 

działań gospodarczych a w tym specyfikę branży w której działa 

przedsiębiorca. Działając w warunkach rynkowych, podatnik musi 

podejmować racjonalne ze swego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych 

analizach i kalkulacjach działania zmierzające do uzyskania możliwie 

największej efektywności ekonomicznej. Działania te mogą również polegać na 

dokonywaniu określonych oszczędności, zmniejszeniu kosztów i wydatków, 

minimalizowaniu strat z określonych segmentów działalności, czy 

eliminowaniu niebezpieczeństwa ich poniesienia. Gdyby podatnik działań 

takich nie podejmował, mógłby nie sprostać konkurencji, a prowadzona przez 

niego działalność mogłaby stać się nierentowna. Tym samym zagrożone byłoby 

źródło przychodów, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w jej 

całokształcie. W tym sensie, co do zasady, każde przedsięwzięcie, zmierzające 

do zapobieżenia takiej sytuacji, powinno być postrzegane jako prowadzące do 

zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, a związane z tym koszty-

jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 p.d.p. 

Sąd podziela ponadto stanowisko zaprezentowane w wyroku WSA w 

Warszawie z 13 czerwca 2012r. sygn. akt: III SA/Wa 131/13, że podatnicy nie 

mają obowiązku tak prowadzić swoich interesów, by płacić jak najwyższe 

podatki. Uzyskiwanie korzyści z tzw. optymalizacji podatkowej jest dozwolone. 

(dostępne CBOSA). 

Kosztem podatkowym, zmniejszającym podstawę opodatkowania, jest tylko 

taki wydatek, który realizuje cel wskazany w art. 15 ust. 1 u.p.d.p., jaki musi 

być widoczny w momencie jego ponoszenia. Ponoszone koszty winny go 

realizować, bądź co na najmniej zakładać realnie możliwość jego osiągnięcia. 

Oznacza to, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które pozostają w 

związku przyczynowo - skutkowym z przychodami, w tym służą 

zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Są to, więc koszty 

bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskanym przychodem oraz koszty 

dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem 

firmy. Wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów muszą być 

wynikiem racjonalnego i celowego działania podatnika. Każde zdarzenie należy 

rozpatrywać i oceniać indywidualnie. Przy ustalaniu kosztów uzyskania 

przychodów każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanymi w art. 16 ust. 1 

u.p.d.p., wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego lub 

pośredniego związku z przychodem i racjonalnością działania dla osiągnięcia 

tego przychodu. Sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest 

jednoznaczny, należy rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, 

odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Kosztami uzyskania 

przychodów będą zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, jeżeli są one racjonalnie uzasadnione, a każdy wydatek powinien 

być oceniany z tego punktu widzenia. 
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II FSK 2121/10 – wyrok NSA z 27 kwietnia 2012 r. 

 

W kontekście treści art. 15 ust. 1 zdanie 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, analiza cen transferowych wewnątrz grupy rodzi dwa 

zagadnienia, pozwalające ocenić czy dokonany wydatek pozostawał w 

racjonalnym związku z prowadzoną przez podatnika działalnością 

gospodarczą (źródłem przychodów), a w konsekwencji, czy mógł on zostać 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Pierwsze dotyczy odpowiedzi na 

pytanie, czy rzeczywiście miało miejsce faktyczne świadczenie usług wewnątrz 

grupy, czy też zapłata jest wynikiem decyzji wewnątrzgrupowej, niemającej 

bezpośredniego kontekstu gospodarczego. Drugie dotyczy swoistej 

racjonalności ekonomicznej czynności, związanej z zapłatą ceny transferowej 

(o ile czynność ta miała miejsce), jak i racjonalności wysokości ustalonej ceny. 

 

(…) 

 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego za wadliwe należy uznać 

stanowisko, z którego wynika, że naruszenie przez Spółkę wymogów art. 9a 

updop samo w sobie może dawać podstawę do zakwestionowania kosztowego 

charakteru poniesionego wydatku. Z art. 15 ust. 1 updop, w brzmieniu 

obowiązującym w 2006 r., wynika ogólna zasada, w świetle której podatnik 

jest uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki 

poniesione w celu osiągnięcia przychodów, chyba że mieszczą się one w 

katalogu negatywnym wyszczególnionym w art. 16 ust. 1. Rację ma strona 

skarżąca, podnosząc w skardze kasacyjnej, że z treści tego przepisu nie 

wynikają podwyższone obowiązki dokumentacyjne dotyczące wykazania 

związku z przychodami wydatków ponoszonych przez nich na rzecz innych 

podmiotów wchodzących w skład tych holdingów. Wniosku takiego nie można 

wyprowadzić z treści art. 9a updop. 

 

 

4.OPTYMALIZACJA PODATKOWA W PODATKACH BEZPOŚREDNICH A 

VAT 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

 

I SA/Wr 316/18 – wyrok WSA we Wrocławiu z 27 czerwca 2018 r. 

I SA/Sz 521/18 – wyrok WSA w Szczecinie z 17 października 2018 r. 

I SA/Sz 792/18 – wyrok WSA w Szczecinie z 17 stycznia 2019 r. 

 

Pojęcie nadużycia w VAT ograniczone jest do korzyści uzyskanych 

sprzecznie z celem ustawy o VAT (nie może być przywoływane w 

odniesieniu do czynności, które przynoszą korzyści w innych podatkach) 
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Podkreślić należy zatem, że podstawowym celem zasady zakazu nadużycia 

prawa jest wykluczenie z obrotu gospodarczego całkowicie sztucznych 

konstrukcji, które są realizowane w oderwaniu od rzeczywistych zdarzeń 

gospodarczych i stworzone wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych 

w podatku od towarów i usług. Wskazać przy tym należy na stanowisko 

przyjmowane w doktrynie, zgodnie z którym o nadużyciu prawa możemy 

mówić tylko wtedy, gdy dana struktura nie ma żadnego celu gospodarczego. 

To znaczy, została zaprojektowana i wprowadzona w życie wyłącznie do celów 

podatkowych, w tym przypadku obniżenie wysokości podatku należnego o 

podatek naliczony. Jednocześnie struktury lub transakcje, w których cel 

podatkowy istnieje, ale występuje razem z celem gospodarczym, są 

dopuszczalne i nie powinny być kwestionowane. 

W niniejszej sprawie organy podatkowe winny wykazać, że skarżąca uzyskała 

na skutek swojego postępowania korzyść podatkową w podatku od towarów i 

usług. Tymczasem podatek od towarów i usług został zapłacony przez spółkę 

i rozliczony przez jej kontrahenta. Podatek należy po stronie spółki nie był 

przez organy kwestionowany. W sprawie nie wystąpiło jakiekolwiek zakłócenie 

neutralności podatku od towarów i usług. 

Jak wyżej wskazano istotą nadużycia prawa jest dokonanie czynności w 

ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych 

ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie 

korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu 

służą te przepisy. Są to czynności legalne, ale ukierunkowane głównie na 

osiągnięcie korzyści podatkowej w podatku od towarów i usług. W przypadku 

nadużycia organ podatkowy przedefiniowuje transakcję "symulowaną" przez 

podatnika na taką jaka miała faktycznie miejsce. Organ podatkowy odtwarza 

rzeczywiste transakcje, a pomija te które stanowią nadużycie i są sztuczne. 

Czynności legalne należy od nich rozróżnić czynności nielegalnych – oszustw 

podatkowych, których głównym celem jest wyłudzenie podatku od towarów i 

usług. 

W sprawie organ podatkowy wskazał, że kwestionowane czynności były 

legalne, lecz podjęte w celu uzyskania korzyści podatkowej, którą upatrywał w 

podatku dochodowym od osób prawnych, jaką miałaby odnieść inna spółka 

powiązana ze skarżącą oraz w zwrocie w nadmiernej wysokości podatku od 

towarów i usług, który miałaby odnieść skarżąca. 

Z powyższym nie można się zgodzić, osiągnięcie korzyści podatkowej w musi 

nastąpić w podatku od towarów i usług. Czynności podejmowane przez 

podatnika prowadzące do nadużycia prawa w innych podatkach mogą 

oddziaływać też na podatek od towarów i usług, lecz nadużycie prawa musi 

wystąpić też w tym podatku. Ponadto, jak wynika z orzeczeń TSUE, osiągnięcie 

korzyści musi być zasadniczym celem podjętych przez podatnika czynności. 

Wystąpienie nadużycia prawa w innych podatkach jest niezależne od 

wystąpienia nadużycia prawa w podatku od towarów i usług. Jeżeli organ 
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podatkowy upatruje nadużycia prawa w innych podatkach przez spółkę czy 

też grupę spółek, do której skarżąca należy winien przeprowadzić stosowne 

postępowanie podatkowe. 

Zdaniem Sądu, organ podatkowy nie wykazał, że zakwestionowane czynności 

skarżącej prowadziły do uchylenia się od obowiązku podatkowego albo do 

zmniejszania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. 

Realizacja zasady neutralności pozwala na obniżenie podatku należnego o 

podatek naliczony oraz na możliwość uzyskania przez podatnika od Skarbu 

Państwa zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek 

bankowy. Sam fakt wystąpienia przez skarżącą z wnioskiem o zwrot podatku 

naliczonego nie przesądza o tym, że wniosek nakierowany był na uzyskanie 

nienależnej korzyści w tym podatku. 

Także istnienie powiązań personalnych pomiędzy osobami zarządzającymi 

skarżącą a zarządzającymi innymi spółkami z grupy samo przez się nie 

świadczy o tym, że zakwestionowane czynności podjęte zostały zasadniczo w 

celu uzyskania korzyści w podatku od towarów i usług. 

Okoliczności związane ze sposobem finansowania kwestionowanych działań 

skarżącej i powiązanych z nią spółek oraz zmiany w rejestracji znaków 

towarowych nie miały, zdaniem Sądu, znaczenia dla ustalenia czy działania 

skarżącej nakierowane były na uzyskanie nienależnej korzyści w podatku od 

towarów i usług. 

W ocenie Sądu, organ podatkowy nie dowiódł, że przedmiotowe czynności 

podjęte przez spółkę nie były nakierowane zasadniczo na uzyskanie korzyści 

w podatku od towarów i usług. Brak było też wymaganego "przedefiniowania" 

zakwestionowanych transakcji. 

Wskazać należy, że organy podatkowe mają prawo do ustalenia okoliczności 

poprzedzających, następujących i towarzyszących danej transakcji, która 

skutkuje rozliczeniem w podatku od towarów i usług (a z którą organy wiążą 

nadużycie w tym podatku). Organy dla stwierdzenia nadużycia prawa w 

podatku od towarów i usług mogą wskazać i poddać ocenie transakcję czy 

grupę transakcji, w odniesieniu do których należy ustalić co stanowiło ich 

"zasadniczy cel". Konieczność objęcia ustaleniami i oceną szerszego zakresu 

czynności podejmowanych przez dane podmioty, aniżeli sama transakcja 

skutkująca rozliczeniem w podatku od towarów i usług jest niezbędne dla 

rozpoznania celu transakcji, jak również dla oceny kryterium korzyści 

podatkowej. 

Z tym jednak zasadniczym zastrzeżeniem, że zakres uznania, które transakcje 

składają się na nadużycie musi zawsze odnosić się do skutków w podatku od 

towarów i usług. Na gruncie podatku od towarów i usług, w przypadku zasady 

nadużycia prawa, przede wszystkim nie można wykraczać poza sferę tego 

podatku, tzn. nadużycie prawa w podatku od towarów i usług może dotyczyć 

tylko tych transakcji, które wpłynęły na dane zobowiązanie z tytułu tego 

podatku. Nadużycia w tym podatku nie można zatem łączyć czy wywodzić w 
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odniesieniu do transakcji, które na zobowiązanie w podatku od towarów i 

usług nie wpływają. A przede wszystkim nie można obejmować klauzulą 

nadużycia prawa w podatku od towarów i usług, transakcji/relacji 

handlowych, których skutek ma (czy może mieć) jedynie znaczenie dla 

zmniejszenia obciążeń w zakresie np. innych podatków (chociażby w postaci 

zwiększenia kosztów działalności), a dla podatku od towarów i usług jest 

obojętny (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 17 października 2018 r., sygn. 

akt I SA/Sz 521/18 (dot. art. 5 ust. 4 i 5 u.p.t.u.); wyrok WSA we Wrocławiu 

z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 316/18). 

 

 

II. Przepisy: 

Treść przepisu: 

Art. 119a ordynacji podatkowej: 

§ 1.93) Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli 

osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem 

lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z 

głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny (unikanie 

opodatkowania).  

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na 

podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano 

czynności odpowiedniej. 

§ 3.94) Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych 

okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z 

prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z 

przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania 

nie byłby sztuczny. Czynność odpowiednia może polegać także na zaniechaniu 

działania.  

§ 4. Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowiednią, skutki 

podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, 

gdyby dokonano tej czynności. 

§ 5. Przepisy § 2-4 nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że 

osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o 

której mowa w § 1. W takiej sytuacji skutki podatkowe określa się na 

podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie 

dokonano. 

§ 6.95) Jeżeli korzyść podatkowa została osiągnięta w rezultacie dokonania 

czynności, o której mowa w § 1, w wyniku zastosowania przepisu ustawy 

podatkowej określającego warunki przyznania zwolnienia podmiotowego lub 

przedmiotowego, wyłączenia z podstawy opodatkowania, w tym wyłączenia 

przychodów (dochodów) z opodatkowania, lub odliczenia od przychodu, 
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dochodu lub podatku, to skutki podatkowe określa się na podstawie stanu 

prawnego, jaki zaistniałby, gdyby dany przepis ustawy podatkowej nie miał 

zastosowania. Przepisów § 2-5 nie stosuje się.  

§ 7.96) Jeżeli dokonane przez stronę cofnięcie skutków unikania 

opodatkowania, o którym mowa w art. 81b § 1a, w całości uwzględnia ocenę 

prawną organu podatkowego związaną z unikaniem opodatkowania, zawartą 

w zawiadomieniu wydanym na podstawie art. 200 § 3, organ podatkowy 

zawiera w decyzji wskazanie korzyści podatkowej lub dochodu stanowiącego 

podstawę ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa 

w art. 58d.  

 

Art. 199a ordynacji podatkowej: 

§ 1. Organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, 

uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne 

brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. 

§ 2. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej 

czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności 

prawnej. 

§ 3. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności 

zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają 

wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z 

którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy występuje do sądu 

powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego 

lub prawa. 

 

Art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

(w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. - art. 11 uchylony 

został ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która weszła w 

życie 1.01.2019 r.) 

1. Jeżeli: 

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, 

bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo 

posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo 

2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, 

bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym 

lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, 

albo 
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3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio 

bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym 

lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów 

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki 

różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, 

i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody 

niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie 

istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez 

uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się w drodze oszacowania, 

stosując następujące metody: 

1) porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

2) ceny odprzedaży; 

3) rozsądnej marży („koszt plus”). 

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje 

się metody zysku transakcyjnego. 

3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i 

stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami 

powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej 

wskazaną. 

4. Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: 

1) podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w 

zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada 

udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo 

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub 

pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich 

kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów. 

4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem 

mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki 

ustalone w takiej transakcji odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między 

sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów 

lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - dochody podatnika określa się 

w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 i 3, albo stosuje 

się odpowiednio art. 14. 

4b. W przypadku gdy na wysokość przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 

1 pkt 1 lit. b-l i lit. m tiret drugie oraz pkt 2-6, oraz przychodów uzyskanych 

ze zbycia nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości wpływ miały 
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powiązania, o których mowa w ust. 1 lub 4, przy szacowaniu wysokości tych 

przychodów przepisy art. 14 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym 

lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami 

krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające 

lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje 

zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. 

5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 

4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio 

posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. 

5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale 

innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w 

kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam 

udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział 

pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli 

wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość 

niższą. 

6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się 

małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

7.(uchylony) 

7a.(uchylony) 

8. Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania: 

1) (uchylony) 

2) w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do 

rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, a 

jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów 

rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach 

członków takiej grupy; 

3) w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów 

owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, 

działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji 

rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a ich członkami, dotyczących 

odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej organizacji produktów lub 

grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy 

lub organizacji; 

4) w przypadku transakcji między Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a 

instytucją pomostową lub do transakcji pomiędzy podmiotem zarządzającym 

aktywami a instytucją pomostową w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

8a.(uchylony) 
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8b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez 

administrację podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z 

podatnikiem podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających 

opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego, w celu 

wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty dochodów 

podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę 

przewidują. 

8c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b, służy określeniu dochodów 

podatnika będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot 

uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem 

zagranicznym, o którym mowa w ust. 8b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby 

uzgodnione między podmiotami niezależnymi. 

8d. Przepisy ust. 1-3a, 8b i 8c stosuje się odpowiednio przy określaniu 

dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność 

przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez 

zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu. 

8e. Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których: 

1) organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub 

narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w 

ust. 1, lub 

2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do 

skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku 

podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w 

związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi 

warunków, o których mowa w ust. 1, lub 

3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej 

deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508, 650 i 723), a 

kontrola celno-skarbowa została zakończona zawiadomieniem, o którym 

mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.  

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania, 

2) sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku 

korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, 

3) sposób i tryb określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy 

podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, 

4) tryb stosowania metod określonych w ust. 2 i 3 dla określonych rodzajów 

transakcji 
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- uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w 

sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty 

zysków przedsiębiorstw powiązanych i Kodeksu postępowania wspierającego 

skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych 

(Dz.Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8-12).  

 

 

Art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia 
źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. 
Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

 

 

Optymalizacja podatkowa w podatkach bezpośrednich a VAT 
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