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WYBRANE TEZY 

 

I. II FSK 2711/18 

„Naczelny Sąd Administracyjny nie kwestionuje prawa, i obowiązku, 
organu podatkowego do wyczerpującego ustalania okoliczności faktycznych, 
nie podważa także obowiązku podejmowania działań zmierzających do 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Podkreśla jednak, że 
wyprowadzanie konsekwencji prawnych określonych stanów faktycznych 
możliwe jest tylko w takiej formie i w takim zakresie w jakim przewidują to 

obowiązujące przepisy prawa. Innymi słowy, stwierdzenie wskutek 
poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych, że działania podatnika mają 

znamiona obejścia prawa podatkowego samo przez się nie może uzasadniać 
nieuwzględnienia skutków podatkowych tych czynności. Organ musi wskazać, 
stosownie do art. 120 O.p., adekwatną podstawę prawną takiego działania.” 

 

„Z treści powołanych przepisów wynika, że dotyczą one ustalenia treści 

czynności prawnej (1) i skutków podatkowych w przypadku pozorności 
czynności prawnej (2). Funkcją unormowania zawartego w art. 199a O.p. jest 
uzupełnienie – wynikających z pozostałych regulacji postępowania 

dowodowego – kompetencji organów podatkowych w zakresie ustalenia stanu 
faktycznego, co stanowi realizację zasady prawdy materialnej, wyrażonej w art. 
122 O.p. Unormowania te mają stricte proceduralny charakter i nie kształtują 

praw i obowiązków podatników. Regulacje te dają organowi prawo niejako 
"sięgnięcia głębiej" w stan faktyczny sprawy albo poprzez dookreślenie według 

wskazanych ustawowo zasad treści stosunku prawnego, ale zawsze tylko 
między stronami tego stosunku co wynika z brzmienia tego przepisu, albo 
poprzez "odkrycie" czynności ukrytej pod pozorem innej czynności, ale także 

w obrębie podmiotów będących stronami czynności.” 

 

„Organ podatkowy cały czas musi więc pozostawać w obszarze 
faktycznym wyznaczonym zachowaniem podatnika; organ ustala rzeczywisty 
zamiar stron konkretnej umowy i w odniesieniu do tak doprecyzowanej 

czynności, i tylko tej czynności, może wyprowadzić skutki prawne 
przewidziane ustawą podatkową, albo w sytuacji, gdy uzna że pod pozorem 
czynności prawnej została ukryta inna czynność prawna, konsekwencje 

prawne wyprowadza z tej innej czynności prawnej. Niemniej, nie może 
pominąć żadnej z tych czynności, jak również nie może określać skutków od 

tych czynności oderwanych. O ile więc strony umowy złożyły skuteczne i ważne 
oświadczenia woli, a następnie realizują czynności prawne przynoszące 
korzyści podatkowe (nie ukrywając pod ich pozorem innych czynności) nie ma 

podstaw prawnych do zakwestionowania ich skutków podatkowych (W.Nykiel, 
M. Wilk. Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z 
unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych. Przegląd 

Podatkowy 2/2017).” 
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„Przedstawiona wyżej ogólna charakterystyka wprowadzonej do 

porządku prawnego od 2016 r. klauzuli abuzywnej w zestawieniu z art. 199a 
§ 1 i § 2 O.p. prowadzi do wniosku, że ostatnio wymienione przepisy nie 

stanowią substytutu/alternatywy dla obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. 
przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania.” 

II. II FSK 872/19 

„Jednocześnie należy podkreślić, że dokonywanie ustaleń prawdziwych, 

w świetle powołanego w uzasadnieniu wyroku art. 122 § 1 o.p., dotyczy 

postępowania podatkowego, którego celem jest dokonywanie ustaleń 

faktycznych. Tymczasem Sąd, wskazując na ten przepis prawa formalnego, w 

istocie domaga się od organów podatkowych przeprowadzenia czynności o 

charakterze materialnoprawnym, tj. dokładnego określenia niezdefiniowanej 

czynności odpłatnego zbycia akcji na rzecz Funduszu O. , która wskazana 

została przez organy podatkowe jako czynność dysymulowana. Należy zatem 

podkreślić, że tego rodzaju kwalifikacja prawna nie należy do czynności 

mających na celu ustalenie faktów, lecz zamyka się w ocenie prawnej stanu 

faktycznego. Stanowisko to, co znamienne, potwierdza Sąd postulując 

konieczność wskazania przez organy podatkowe esentialia negotii czynności 

dysymulowanej. Tymczasem istotne podmiotowo i przedmiotowo elementy 

tych czynności wynikają z treści materiału dowodowego, w tym wskazującego 

na strony operacji finansowych, przedmiot operacji finansowych, charakter 

czynności prawnych oraz ich formę.” 

 

„Należy raz jeszcze podkreślić, że nie jest rolą organów podatkowych 

cywilnoprawna kwalifikacja czynności prawnej, lecz jedynie ocena skutków 

prawnopodatkowych, jakie ona wywołuje. Niemniej niekiedy wskazanie 

adekwatnych skutków podatkowych dokonanej czynności prawnej jest zależne 

od ustalenia stanu faktycznego na podstawie przepisu art. 199a § 2 o.p. Z 

przepisu art. 199a § 2 o.p. wynika bowiem, że jeżeli pod pozorem dokonania 

czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, to skutki podatkowe 

wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej. Choć brzmienie tego przepisu jest 

wzorowane na przepisie art. 83 § 1 zd. drugie k.c., to odbiega ono w pewnym 

stopniu od regulacji cywilnoprawnej. Nie oznacza to jednak, że w przepisie art. 

199a § 2 o.p. uregulowano odmienny rodzaj pozorności czynności prawnej od 

tego, który określa przepis art. 83 § 1 zd. drugie k.c. Niemniej treść regulacji 

cywilnoprawnej w większym stopniu pozwala zrozumieć istotę pozorności 

czynności prawnych.” 

 

„Biorąc pod uwagę przykłady pozornych czynności prawnych, nie można 

drugiej koncepcji odmówić słuszności. Istota pozorności czynności prawnych 

sprowadza się bowiem nie tyle do dokonania przez strony dwóch odmiennych 

czynności prawnych, lecz jednej czynności prawnej, której oświadczenie 

ukryte zawiera pewne modyfikacje w stosunku do oświadczenia woli 

uzewnętrznionego. Dlatego bardziej odpowiada ona praktyce stosowania 

prawa niż koncepcja dwóch czynności prawnych. Za przyjęciem tzw. koncepcji 
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monistycznej przemawia także redakcja przepisu art. 83 § 1 zd. drugie k.c. 

Przewiduje on nieważność oświadczenia woli w zakresie, w jakim jest ono 

pozorne, a nie nieważność czynności prawnej. W związku z tym, mając na 

względzie niewielką doniosłość praktyczną koncepcji dwóch czynności 

prawnych, za właściwą do wyjaśnienia istoty pozornych czynności prawnych, 

o których mowa w przepisie art. 199a § 2 o.p., należy uznać tzw. koncepcję 

monistyczną. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny w składzie tu 

orzekającym, nie podziela koncepcji czynności pozornych przyjętej przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Nie można w szczególności 

zgodzić się z argumentacją Sądu pierwszej instancji, iż w przypadku pozornych 

czynności prawnych musi zachodzić tożsamość stron czynności symulowanej 

oraz czynności dysymulowanej.” 

 

III. III Sa/Wa 496/18 

„Organy uznały, że między Skarżącą a podmiotem do którego wniesiono 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. W. sp. z o.o. istnieją – poprzez tego 

samego wspólnika [M. B.V.] – powiązania o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 

2 u.p.d.o.p. 

W powyższym zakresie organy dokonały szacowania dochodu w związku z 

wydzieleniem ze Skarżącej i przeniesieniem do innego, powiązanego podmiotu 

[W. sp z o.o.] zorganizowanej części przedsiębiorstwa [art. 529 § 1 pkt 4 Ksh] 

zastosowały regulacje przewidziane w art. 11 u.p.d.o.p. oraz przepisy 

Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu 

i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz 

sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w 

przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych [Dz.U. z 2009 nr 160 poz. 

1268], uznając, że mamy do czynienia z restrukturyzacją w rozumieniu § 23a 

ust. 2 tego Rozporządzenia.” 

 

„W konsekwencji, restrukturyzacja działalności mogła być poddana 

przez organy analizie w kontekście przepisów art. 11 u.p.d.o.p., zawierających 

podstawowy dla cen transferowych warunek określania wysokości dochodu 

bez uwzględniania nierynkowych ustaleń między podmiotami powiązanymi, tj. 

takich, na które nie zgodziłby się podmiot niezależny. Ocenie może przy tym 

podlegać nie tylko rynkowość warunków samych transakcji przed 

restrukturyzacją oraz po jej dokonaniu, ale także zasadność dokonania 

samego przekształcenia [przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji 

działalności] – przepisy nie stawiają bowiem w tym zakresie ograniczeń, a 

zarazem wskazują, że w toku badania zgodności warunków ustalonych lub 

narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami 

powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą̨ podmioty 

niezależne, należy uwzględnić przyczyny gospodarcze dokonania 

restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym 
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efekt synergii, oraz opcje realistycznie dostępne dla podmiotów powiązanych 

uczestniczących w restrukturyzacji [§ 23a ust. 3 Rozporządzenia].” 

 

IV. I Sa/Gd 475/19 

„Pewnym mankamentem omawianej regulacji była jej lakoniczność, 

rodząca spory interpretacyjne. W ocenie Sądu nowe ujęcie problematyki cen 

transferowych (w nowym rozdziale 4b u.p.d.o.f.), wprowadzone ustawą 

nowelizującą z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2193, 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.), w zakresie uregulowanym art. 23o 

ust. 4 u.p.d.o.f. nie wprowadziło jednak do porządku prawnego nowej 

instytucji, dającej wcześniej nieistniejące uprawnienia organom podatkowym. 

Sąd nie podziela poglądów przeciwnych (prezentowanych w przedłożonych 

przez skarżącego artykułach oraz opiniach prawnych), forsujących tezę, że 

przed wejściem w życie tego przepisu organy podatkowe nie miały możliwości 

– przy spełnieniu pozostałych przesłanek z art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. – dokonania 

oceny, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta 

lub zostałaby zawarta inna (co określa się mianem przekwalifikowania lub 

recharakteryzacji). Jak wywiedziono wyżej, nieuwzględnienie (czyli pominięcie) 

określonych warunków transakcji może – choć nie zawsze musi – oznaczać 

zastąpienie ich innymi warunkami, umożliwiającymi prawidłowe określenie 

dochodu podmiotu powiązanego. Ścisłe rozróżnienie tych sytuacji i pojęciowe 

(in abstracto) rozgraniczenie "innej transakcji" (czy "innej czynności"; tymi 

zwrotami posługuje się obecnie przepis art. 23o ust. 4 u.p.d.o.f.) od transakcji, 

której niektóre warunki organ podatkowy pomija (art. 25 ust. 1 w brzmieniu 

obowiązującym w 2012 r. i obecny art. 23o ust. 2 u.p.d.o.f.) – co przecież 

zawsze czyni ją "inną" od transakcji oryginalnie ułożonej przez podmioty 

powiązane – byłoby często trudne, jeśli nie niemożliwe. Nieuprawnione wręcz 

byłoby oparcie się na cywilnoprawnej typologii umów dla ograniczenia zakresu 

zastosowania art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., który nie bez przyczyny został przez 

ustawodawcę sformułowany w oderwaniu od siatki pojęciowej z dziedziny 

prawa cywilnego – właśnie po to, aby przeciwdziałać wykorzystywaniu umów 

cywilnoprawnych do obejścia przepisów podatkowych, o czym była mowa 

wyżej i co podkreślano w judykaturze. Sąd zatem przyjmuje motywy 

wprowadzenia wspomnianej nowelizacji, wyrażone w uzasadnieniu projektu 

ustawy nowelizującej (druk nr 2860, Sejm VIII kadencji), mianowicie że 

dotychczasowe uprawnienia organów podatkowych znalazły w niej 

doprecyzowanie i potwierdzenie.” 

 

„Zaprezentowana wyżej wykładnia przepisu art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. 

znajduje potwierdzenie w poglądzie wyrażonym w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, że skutki prawnopodatkowe, o których stanowi ten 

przepis, podmioty powiązane mogą osiągnąć również poprzez przerzucanie 

dochodów w drodze zawierania umów darowizny; w takich sytuacjach organy 

podatkowe mają możliwość oszacowania dochodów z transakcji między 
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podmiotami powiązanymi na takim poziomie, jaki byłby osiągnięty z transakcji 

mającej miejsce na warunkach rynkowych i z zastosowaniem szczególnych 

metod szacowania dochodów, o których mowa w art. 25 ust. 2 u.p.d.o.f. 

(wyroki WSA w Poznaniu z dnia 3 marca 2010 r., I SA/Po 75/10 i 76/10). 

Tamże ponownie potwierdzono, iż regulacja art. 25 u.p.d.o.f. stanowi 

instrument walki ze zjawiskiem przerzucania dochodów, powszechnie 

uznawanym za szkodliwe, a zmierzającym do wywołania skutku w postaci 

niewykazywania przez podmiot powiązany dochodów albo wykazywania 

dochodów niższych od oczekiwanych (czyli z unikaniem opodatkowania).” 

 

V. II FSK 2078/19 

„Wręcz przeciwnie WSA w Gliwicach potwierdził, że art. 199a o.p. nie 
znajdzie zastosowania w sprawie. Powołanie się przez Sąd pierwszej instancji 

na ww. przepis służyło dowiedzeniu, że mając na uwadze stan prawny 
obowiązujący w 2010 r. organy podatkowe nie miały podstaw by kwestionować 
rozliczenia podatkowe skarżącej i to nawet przy przyjęciu, iż dokonane 

czynności prawne służyły osiągnięciu korzyści podatkowej. W okresie objętym 
postępowaniem w obrocie prawnym brak bowiem było klauzuli obejścia prawa 
podatkowego, a takiej funkcji nie może pełnić art. 199a o.p. Argumentacja ta 

służyła jednocześnie wykazaniu przez WSA w Gliwicach, że również art. 15 
ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. nie daje podstaw, aby 

kwestionować prawo skarżącej jako podatnika do zaliczenia do kosztów 
uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów z uwagi na chęć 
organów podatkowych do przeciwdziałania uzyskaniu korzyści podatkowej 

przez podatnika. Powołane przepisy nie stanowią bowiem klauzuli obejścia 
prawa podatkowego, ale regulują podstawowe prawo podatnika do 

rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów.” 

 
„Sąd ten trafnie wskazał, że według art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 

decydującym kryterium przy kwalifikacji prawnej danego wydatku jako kosztu 
uzyskania przychodu jest kryterium celu jego poniesienia, tj. osiągnięcia 
przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. 

Jednocześnie niezbędne jest istnienie związku pomiędzy kosztem a realizacją 
celów wymienionych w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gliwicach odwołując do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. oraz 
stanu faktycznego sprawy trafnie stwierdził, że aby uznać wydatek na nabycie 
udziałów za koszt uzyskania przychodu musi najpierw nastąpić zbycie tych 

udziałów i uzyskanie przychodu z tego tytułu. Zgodnie z powołanym przepisem 
nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub 

nabycie udziałów, z tym jednak zastrzeżeniem, że wydatki takie są jednak 
kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.  Mając na 
uwadze art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. słuszny jest zatem 

wniosek WSA w Gliwicach, że w przypadku zbycia udziałów i osiągnięcia 
przychodu z tego tytułu, wydatki na ich nabycie stają się kosztem uzyskania 
przychodu. Cel poniesienia wydatku w postaci osiągnięcia przychodu zostaje 

bowiem osiągnięty i związek pomiędzy wydatkiem a przychodem jest 
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jednoznaczny i oczywisty. Stąd WSA w Gliwicach prawidłowo uznał, że w 

okolicznościach faktycznych, gdzie następuje osiągnięcie przychodu z tytułu 
sprzedaży udziałów, zbędna jest analiza istnienia związku pomiędzy 

poniesieniem wydatku na nabycie udziałów, a uzyskaniem przychodu z ich 
sprzedaży (nie byłoby bowiem możliwe osiągnięcie przychodu ze sprzedaży, bez 
wcześniejszego poniesienia wydatku na ich nabycie -wydatek warunkuje 

realizację przychodu). Innymi słowy, prawidłowa wykładnia art. 15 ust. 1 oraz 
art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, że gdyby skarżąca nie 
dokonała wydatku na nabycie udziałów, to nie stałaby się ich właścicielem, a 

zatem nie mogłaby ich zbyć. Stąd gdyby nie powstał wydatek na nabycie, to 
nie zaistniałby przychód ze zbycia. Spółka była zatem uprawniona w świetle 

powołanych przepisów do zaliczenia wydatków na nabycie udziałów do 
kosztów uzyskania przychodów.” 

VI. I SA/Lu 48/19 

„Należy podkreślić, że organy podatkowe nie kwestionowały utrwalonego 
już poglądu, że opłaty sublicencyjne co do zasady stanowią koszty uzyskania 

przychodu. Nie poddały w wątpliwość, ani ich poniesienia przez spółkę, ani ich 
wysokości. W tych jednak konkretnych okolicznościach wskazały, że opłaty te 
nie były celowe i nie posiadają żadnego związku z przychodem. Jeśli zaś w 

konkretnej sprawie analiza postępowania podmiotu w świetle zasad logiki i 
doświadczenia życiowego prowadzi do wniosku o oczywistym oraz zupełnym 
braku sensu podjętych działań, zmierzających zasadniczo nie do chęci 

rzeczywistego osiągnięcia danego przychodu, ale do sztucznego, wyłącznie dla 
celów podatkowych, wygenerowania kosztów, można mówić o braku związku 

przyczynowo – skutkowego, o jakim mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. 
Wówczas bowiem inny jest cel podatnika – zamiast osiągnięcia przychodu, 
dąży on do wyłącznie do uniknięcia zapłaty podatku (wyrok WSA w Szczecinie 

z dnia 3 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Sz 1004/17). Naczelny Sąd 
Administracyjny wielokrotnie wskazywał na konieczność ustalenia związku 

przyczynowego danego wydatku z osiąganymi przez podatnika przychodami 
lub zabezpieczeniem ich źródła. Zatem każdorazowo należy wypowiedzieć się 
w konkretnej sprawie w zakresie oceny istnienia lub braku związku wydatków 

z uzyskiwanymi przychodami. Kluczowe znaczenie ma cel, któremu służy 
wydatek. To ocena celowości wydatku pozwala na rozstrzygnięcie, czy w 
momencie jego ponoszenia istniał uchwytny związek między możliwym do 

osiągnięcia przyszłym przychodem lub zachowaniem bądź zabezpieczeniem 
źródła przychodów. Takie stanowisko uznać należy za dominujące w 

orzecznictwie administracyjnym (wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. 
akt II FSK 2464/13). Uzupełniając ten dyskurs o poglądy Trybunału 
Sprawiedliwości UE powołać się można w tym obszarze na artykułowane przez 

Trybunał prawo: ustalenia rzeczywistego znaczenia transakcji podatnika, 
badania okoliczności transakcji, w tym związków natury prawnej i 
ekonomicznej podmiotów biorących w nich udział, oceny – czy nie prowadzą 

one do stworzenia "sztucznej sytuacji" optymalizacji podatkowej, której 
zasadniczym uzasadnieniem jest uzyskanie korzyści podatkowych sprzeczne 

z celami stanowiących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego (wyrok 
ETS z 21 lutego 2006 r. w sprawie H. in. C-255/02; ale też orzecznictwo 
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polskie: wyrok NSA z dnia 18 marca 2009 r. sygn. akt II FSK 1884/07). W 

niniejszej sprawie czynności spółki bez wątpliwości podjęte zostały w celu 
osiągnięcia zamierzonego rezultatu podatkowego. To, że wysokość opłat 

sublicencyjnych zależna była od wysokości uzyskiwanego przez spółkę 
przychodu ze sprzedaży towaru nie oznacza, że miały one związek (choćby 
pośredni) z powstaniem tego przychodu lub zabezpieczeniem jego źródła. 

Przeciwnie – to te opłaty w zakresie ich wysokości zależne były od przychodu, 
co oczywiście nie oznacza, że w jakimkolwiek stopniu wpływały na jego 
powstanie. 

VII. I SA/Op 298/18 

„Stwierdzić zatem należy, że skoro w 2015 r. nie było regulacji prawnej 

zawierającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (por. ww. wyroki: 
NSA z 15 stycznia 2016 r. sygn. akt: II FSK 3162/13 i WSA w Gdańsku z 13 
lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 369/16 CBOSA), to organy podatkowe podjęły 

działania bez (wystarczającej) podstawy prawnej z wypaczeniem instytucji z 
art. 199a § 1 O.p. Wynikające bowiem z tego przepisu uprawnienie organu do 

badania zgodnego zamiaru stron i celu czynności, a nie dosłownego brzmienia 
oświadczeń woli złożonych przez strony nie oznacza, że może on stosować inne 
środki niż przewidziane w art. 199 § 2 O.p.” 

„Sąd nie podziela przy tym stanowiska zaprezentowanego w 
przywołanym przez organ wyroku sygn. akt I SA/Sz 130/17, opowiadając się 
za przekonująco uzasadnioną i wyżej przytoczoną linią orzeczniczą wskazującą 

na brak możliwości stosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego i o 
unikaniu opodatkowania w okresie po utracie mocy obowiązującej art. 24b § 

1 O.p. a wejściem w życie przepisu art. 119a i nast. O.p., tj. 15.07.2016 r.” 
„Przy czym za niezasadne Sąd uznał zarzuty Spółki, że z przepisu art. 

15 ust. 1 u.p.d.o.p. wynika, że organy winny ograniczyć analizę stanu 

faktycznego jedynie do momentu poniesienia przez Spółkę opłat licencyjnych, 
nieuprawnione zaś były do badania okoliczności i powodów uprzedniego 

zbycia przedmiotu nabywanych licencji. Słusznie podniósł Dyrektor IAS w 
odpowiedzi na skargę, że stosując się do unormowań art. 122, art. 187 § 1 i 
art. 191 O.p., organ był zobowiązany zebrać i poddać ocenie całość materiału 

dowodowego dotyczącego prawa ochronnego do znaku towarowego [...], w tym 
wszelkich okoliczności i transakcji z nim związanych, a nie, jak wskazuje 
pełnomocnik, jedynie zawartych przez skarżącą z B oraz C umów licencyjnych 

na używanie znaku towarowego.” 
„Z podobnych przyczyn nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut 

naruszenia art. 14m § 1 Op. poprzez pominięcie przez organ I instancji 
interpretacji indywidualnej nr [...] z dnia 04.08.2015 r. wydanej na wniosek A 
Sp. z o.o. przez Dyrektora Izby Skarbowej w [...]. Zgodnie z art. 14b § 3 Op. 

składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 
wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia 
przyszłego, zatem interpretacja wiąże tylko i wyłącznie w przedstawionym 

stanie faktycznym dotyczącym zaistniałego lub przyszłego zdarzenia. Podatnik 
nie jest chroniony, jeżeli przedstawiony we wniosku o interpretację stan 

faktyczny odbiega od rzeczywistego, co miało miejsce w realiach niniejszej 
sprawy. W opisie stanu faktycznego Spółka nie wskazała bowiem na 
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okoliczność, tj. że w momencie złożenia wniosku o interpretację była 

właścicielem znaku towarowego, na który zamierzała nabyć licencję. Nie 
wskazała również, że poprzez spółki powiązane, planuje wyzbyć się znaku 

towarowego, a następnie licencjonować go od tych podmiotów. Przedstawione 
zatem we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenia przyszłe 
zostały przez Spółkę opisane z pominięciem wyżej wskazanych istotnych 

faktów ustalonych przez organ na podstawie zebranego materiału. Jak już 
wskazano, w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 15 ust. 1 u.p.d..o.p., dla 
ustalenia, czy wydatki ponoszone na zakup licencji na znak towarowy [...] 

poniesione zostały w celu uzyskania przychodów, istotne są wszelkie 
okoliczności dotyczące przedmiotowego znaku. Zatem prawidłowo uznał 

organ, że przedmiotowa interpretacja z dnia 04.08.2015 r. nie została 
uwzględniona w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy w rozumieniu art. 14m § 1 
Op., bowiem nie odnosiła się do stanu faktycznego w tej sprawie 

stwierdzonego.” 
 

VIII. I SA/Op 86/19 

 

„Pełnomocnik w skardze podnosi, że podatnik obecnie musi podejmować 

działania polegające m.in. na dokonywaniu określonych oszczędności, 

zmniejszeniu kosztów i wydatków, minimalizowaniu strat z określonych 

segmentów działalności, czy eliminowaniu niebezpieczeństw ich poniesienia. 

Jednakże z niespornych okoliczności stanu faktycznego wynika, iż działania 

Spółki przynosiłby odwrotny rezultat – wyzbyła się ona bowiem prawa do 

niezbędnego w jej działalności znaku towarowego, i w konsekwencji musiała 

ponosi znaczne koszty z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z tego znaku. 

Zatem skarżąca Spółka, będąc uprawnioną do prawa ochronnego, nie ponosiła 

z tego tytułu kosztów, zaś zaczęła je ponosić po przeprowadzeniu transakcji 

na przedmiotowym znaku z udziałem spółek D oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j., które 

- jak wykazano w sprawie - nie znajdują żadnego racjonalnego uzasadnienia. 

Cel taki nie wyczerpuje natomiast przesłanek art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, do 

uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu. W związku z ważnością 

zawartych umów w sensie cywilistycznym, przedmiotowe wydatki są kosztami 

ekonomicznymi, poniesionymi przez Spółkę wskutek wcześniejszego zbycia 

znaku towarowego, jednakże nie stanowią kosztów podatkowych.” 

 

„Powyższe stanowisko jest zgodne z podzielaną przez Sąd w składzie 

rozpoznającym niniejszą sprawę linią orzeczniczą sądów administracyjnych, 

gdzie wskazuje się, że w sytuacji, gdy analiza postępowania danego podmiotu 

w świetle zasad logiki oraz doświadczenia życiowego prowadziłaby do wniosku 

o oczywistym oraz zupełnym "braku jakiegokolwiek sensu" podjętych działań, 

zmierzających zasadniczo nie do chęci rzeczywistego osiągnięcia danego 

przychodu, ale np. do "sztucznego", wyłącznie dla celów podatkowych, 

wygenerowania kosztów, można mówić o braku związku przyczynowo - 

skutkowego. Wówczas bowiem inny jest zamiar podatnika. Zamiast 

osiągnięcia przychodu, dąży on wyłącznie do np. uniknięcia podatku (por. 

wyroki: WSA w Krakowie z dnia 13 maja2008r. sygn. akt I SA/Kr 1293/07, 
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WSA w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2018r. sygn. akt I SA/Sz 1004/17 oraz 

WSA w Warszawie z dnia 24 października 2012r. sygn. akt III SA/Wa 494/12). 

Takie rozumowanie prowadzi do wniosku, że każde inne wydatkowanie 

środków podatnika na cele inne niż określone w ww. art. 15 ust. 1 ustawy o 

CIT, uniemożliwia rozliczenie wydatku w kosztach podatkowych. Zatem tylko 

działania podejmowane w celu uzyskania przychodów, z którymi związane jest 

ponoszenie określonych wydatków, tworzą koszty uzyskania przychodów (por. 

wyrok NSA z dnia 23 września 2008r. sygn. akt II FSK 867/07)”. 

 

IX. I SA/Bd 658/19 

 

„Momentem decydującym o zaliczeniu wydatku do kosztów uzyskania 

przychodu jest moment dokonania wydatku. Organ podatkowy weryfikuje 

działania podatnika z perspektywy upływu czasu, a więc "ex post". Wiedza 

organu podatkowego o zdarzeniach mających wpływ na powstanie przychodu 

różni się zatem od wiedzy podatnika w chwili, gdy dokonywał on wydatku. 

Organ podatkowy powinien więc oceniać celowość działań podatnika mając na 

względzie warunki i czas ich podejmowania. 

 

Kryterium racjonalności działań podatnika, który dokonał wydatku z 

myślą o osiągnięciu przychodu podlega ocenie organów podatkowych, jednak 

organ nie może w tej ocenie zastępować podatnika i decydować o tym co jest 

bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy. O sposobie prowadzenia działalności 

gospodarczej, o tym, co jest celowe decyduje podatnik i do niego należy ocena 

oraz wybór sposobów działania, bez ingerencji organu podatkowego. To on 

ponosi ryzyko gospodarcze podjętych przedsięwzięć, a nie organ. 

 

Na marginesie można zauważyć, że w okresie międzywojennym na tle 

ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym (t.j. Dz. 

U. R.P. z 1936r. nr 2, poz. 6) w orzecznictwie Najwyższego Trybunału 

Administracyjnego przyjmowano, że prawo władzy do negowania zaliczenia 

wydatku do kosztów podatkowych musi mieć ograniczony zakres, nie 

wykraczający w zasadzie poza stwierdzenie, czy dany wydatek odpowiada 

ustawowej charakterystyce. Jeśli stan sprawy w tym względzie nie nasuwał 

wątpliwości, to tytuł prawny tego wydatku, względnie bliższy motyw jego 

poniesienia usuwał się spod zainteresowania władzy (por. wyrok NTA z dnia 

18 maja 1932 r., L. Rej. 6896/29, Orzecznictwo Sądów Najwyższych w 

Sprawach Podatkowych i Administracyjnych 1932-1933, t. I, nr 1 z 

aprobującą glosą R. Langroda). Podkreślano też, że organy skarbowe nie są 

ustawowo uprawnione do kwestionowania celowości poniesionych przez 

podatnika wydatków i do uzależniania od tego ich potrącalności (por. wyrok 

NTA z dnia 6 marca 1935 r., L. Rej. 5262/32, Orzecznictwo Sądów 

Najwyższych w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych 1937, t. I, nr 1724 

z aprobująca glosą I. Czumy).” 
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X. II FSK 135/19 

„Z powołanych przepisów wynika zatem, że klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania będzie miała zastosowanie zarówno wówczas, gdy podatnik 

dokonuje czynności (w rozumieniu art. 119a § 1 O.p.) wyłącznie w celu 

uzyskania korzyści podatkowej, jak i wówczas, gdy poza uzyskaniem korzyści 

podatkowej realizuje również inne cele ekonomiczne lub gospodarcze, przy 

czym korzyść podatkowa jest celem głównym, dominującym. Cechami 

unikania opodatkowania są zatem: zgodność z prawem podejmowanych 

czynności, ich formalna poprawność, dominujący cel – minimalizacja lub 

wyeliminowanie obciążeń podatkowych, sztuczność czynności, sprzeczność (w 

danych okolicznościach) z celem i przedmiotem ustawy podatkowej. Celem 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie jest zatem odebranie 

podatnikowi możliwości legalnego zminimalizowania wysokości płaconych 

przez niego podatków (optymalizacja podatkowa), ale ograniczenie możliwości 

zmniejszenia obciążeń podatkowych w przypadku, gdy podatnik będzie 

podejmował w tym celu działania sztuczne, nieznajdujące uzasadnienia 

ekonomicznego, a jednocześnie sprzeczne z celem i przedmiotem ustawy 

podatkowej (por. L. Etel [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. L. 

Etela, dzieło zbiorowe, Warszawa 2017,s. 812).” 

 

„Pojęcie sztuczności działania podatnika, użyte w art. 119c O.p., należy 

interpretować w kontekście konieczności zapewnienia równego traktowania 

podatników i realizacji zasady równości opodatkowania także na płaszczyźnie 

stosowania prawa (por. A. Olesińska, Klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania, Toruń 2013, s.360). W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że 

nie jest możliwe akceptowanie sytuacji, gdy o istnieniu i wysokości 

opodatkowania decydować będzie zastosowana formuła prawna, a nie treść 

realnego zdarzenia gospodarczego (por. B.Dauter, Ordynacja podatkowa..., s. 

817). Złożoność bądź zawiłość czynności, dzielenie transakcji, zaangażowanie 

podmiotów pośredniczących będą miały zatem charakter działań sztucznych, 

o ile ten sam cel ekonomiczny lub gospodarczy będzie można zrealizować 

poprzez wybór innej, mniej skomplikowanej formuły prawnej i jednocześnie 

przyjęcie tej prostszej formuły nie będzie się wiązało z innymi, niekorzystnymi 

skutkami finansowymi, mogącymi wpłynąć na możliwość dokonania 

czynności. 

 

Jeżeli zatem podatnik z kilku możliwych, legalnych sposobów działania 

prowadzącego do osiągnięcia celu ekonomicznego lub gospodarczego wybiera 

taki, który nie jest sposobem typowym, zazwyczaj wykorzystywanym do 

osiągnięcia planowanego celu, ale który jako jedyny pozwala na podstawie 

literalnego brzmienia ustawy na osiągnięcie korzyści podatkowej, sprzecznej z 

celem i przedmiotem ustawy, to taki sposób działania uznać należy za 

sztuczny w rozumieniu art. 119c § 1 O.p.” 
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„Przy tak rozumianym art. 119a O.p., cel i przedmiot przepisu należy 

odczytywać zgodnie z celem i przedmiotem ustawy, w której przepis ten został 

zamieszczony. Jeżeli zatem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

określa jako przedmiot opodatkowania tym podatkiem dochód (art.7 ust.1 

u.p.d.o.p.), rozumiany jako różnica między uzyskanymi przychodami a 

kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.), to przyjąć należy, że celem 

ustawy było opodatkowanie rzeczywistych przysporzeń w majątku podatnika 

(por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lutego 2013 r., II FSK 

1248/11 i z 15 lipca 2015 r., II FSK 1211/13). Dochód powinien być zatem 

obliczony w taki sposób, aby odzwierciedlać faktyczne definitywne przychody 

i koszty ich uzyskania. Działania podatnika, zmierzające do celowego 

obniżenia wysokości przychodów ze zbycia akcji przy wysokich kosztach ich 

nabycia, poniesionych faktycznie przez jej poprzednika prawnego, choć zgodne 

z literalnym brzmieniem ustawy (art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 

u.p.d.o.p. w zw. z art. 93 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 O.p.), niewątpliwie sprzeczne są 

z celem i przedmiotem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” 

 

 

 

 


