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WYBRANE TEZY 

 

 

1. 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).” 

 

„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.” 
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2. 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 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.” 

 



5 
 

3. 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 efekt synergii, oraz opcje realistycznie dostępne 

dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji [§ 23a ust. 3 

Rozporządzenia].” 

 

4. 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 



6 
 

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 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).” 

 

5. 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.” 
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„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 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.” 

 

6. 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 



8 
 

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 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. 

 

7. 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. 
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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 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.” 

 

8. 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, WSA w 

Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2018r. sygn. akt I SA/Sz 1004/17 oraz WSA w Warszawie z dnia 24 
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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).” 

 

9. 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).” 

 

10. 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 
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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.” 

 

„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.” 
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1. II FSK 2711/18 - Wyrok NSA – art. 199a § 1 i § 2 OP 

Data orzeczenia 
 

2019-05-08 orzeczenie prawomocne 
 

Data wpływu 
 

2018-08-20  

Sąd 
 

Naczelny Sąd Administracyjny  

Sędziowie 
 

Bogusław Woźniak /sprawozdawca/ 

Jerzy Płusa /przewodniczący/ 

Tomasz Kolanowski  

Symbol z opisem 
 

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy 

opodatkowania  

Hasła tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

Sygn. powiązane 
 

I SA/Wr 144/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-26  

Skarżony organ 
 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

Treść wyniku 
 

Oddalono skargę kasacyjną  

Powołane przepisy 
 

Dz.U. 2017 poz 201 art. 119a § 1, art. 199a § 1 i 2 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.  

SENTENCJA 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia NSA 

Tomasz Kolanowski, Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak (sprawozdawca), Protokolant Agata 

Milewska, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi 

kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Wr 144/18 w sprawie ze 

skargi A.N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 

2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. oraz odsetek od 

niezapłaconych w terminie zaliczek na ten podatek 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na rzecz A.N. kwotę 18 750 (słownie: 

osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania 

kasacyjnego.  

UZASADNIENIE 

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 144/18, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu skargi A.N. uchylił decyzję Dyrektora Administracji 

Skarbowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od 

osób fizycznych za 2013 r. oraz odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na ten podatek. Jako 

podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i lit. c) ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1369 ze zm.) – dalej jako: "P.p.s.a". 

Skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniósł Dyrektor 

Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu zaskarżając ten wyrok w całości. Wniósł o 

1. rozpatrzenie skargi kasacyjnej na rozprawie, 

2. uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu lub ewentualnie na podstawie art. 188 

P.p.s.a. o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie sprawy przez Naczelny Sąd 

Administracyjny, 

3. zasądzenie od strony skarżącej na rzecz organu kosztów postępowania, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz wartości wpisu od skargi kasacyjnej. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A7E583F9E2
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000201
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Skargę kasacyjną Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu oparł na następujących 

podstawach: 

- naruszeniu przepisów postępowania (art. 174 pkt 2 P.p.s.a.), a mianowicie: 

3) art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 2188 ze zm. – dalej jako: "P.u.s.a.") w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz art. 151 

P.p.s.a. poprzez wadliwe wykonanie kontroli rozstrzygnięcia organu podatkowego pod względem 

jego zgodności z prawem i uznanie, że decyzja organu narusza przepisy prawa materialnego (przez 

ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w sprawie), oraz że organ naruszył przepisy 

postępowania, co doprowadziło do wyeliminowania z obrotu prawnego rozstrzygnięcia organu 

podatkowego zgodnego z prawem; 

2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 145 § 2 w zw. z art. 133 § 1 w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. 

oraz w zw. z przepisami art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 199a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm. - dalej: "O.p.") poprzez uchylenie 

decyzji organu II instancji i udzielenie błędnych wskazań co do dalszego kierunku postępowania, co 

było następstwem wadliwej oceny przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, że organ nie ustalił w 

sposób prawidłowy stanu faktycznego sprawy, nie dokonał prawidłowej oceny podejmowanych przez 

stronę czynności cywilnoprawnych, dokonał błędnej wykładni przepisów art. 199a § 1 i § 2 O.p. i 

niewłaściwie zastosował te przepisy w sprawie, podczas gdy należało przyjąć, że organ ustalił w 

sposób prawidłowy stan faktyczny sprawy, dokonał prawidłowej oceny podejmowanych czynności 

cywilnoprawnych oraz dokonał prawidłowej wykładni przepisów art. 199a § 1 i § 2 O.p. i w sposób 

właściwy zastosował te przepisy w przedmiotowej sprawie; 

3) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 145 § 2 zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. oraz w zw. z przepisami 

art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 199a § 1 i § 2 O.p. poprzez wadliwe uzasadnienie zaskarżonego 

wyroku uchylającego decyzję organu II instancji, polegające na tym, że Wojewódzki Sąd 

Administracyjny - wbrew obowiązkowi wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia, zwłaszcza w 

zakresie wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia, która obejmuje wskazanie zastosowanych 

przepisów prawnych oraz wyjaśnienie przyjętego przez sąd sposobu ich wykładni i zastosowania - 

nie wyjaśnił motywów podjętego rozstrzygnięcia; Sąd I instancji nie wyjaśnił bowiem, dlaczego 

przepis art. 199a § 1 O.p. należy stosować łącznie z przepisem art. 199a § 2 O.p., nie rozważył i nie 

odniósł się do kwestii samodzielności regulacji zawartej w art. 199a § 1 O.p.; 

4) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 145 § 2 w zw. z art. 133 § 1 w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. 

oraz w zw. z przepisami art. 14m, art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 199a § 1 i § 2 O.p. poprzez 

uchylenie decyzji organu II instancji i udzielenie błędnych wskazań co do dalszego kierunku 

postępowania - a to w zakresie zobowiązania organu do zdecydowania, czy w sprawie zastosowanie 

ma interpretacja indywidualna wydana na wniosek skarżącego przez Dyrektora Izby Skarbowej w 

Poznaniu z dnia 31 lipca 2013 r., co było skutkiem błędnego uznania, że stan faktyczny sprawy nie 

został ustalony przez organy w sposób prawidłowy i dlatego wypowiadanie się w kwestii praw 

ochronnych wynikających z przedmiotowej interpretacji jest przedwczesne; 

5) art. 145 § 1 pkt 1 Iit. a) i c) w zw. z art. 145 § 2 w zw. z art. 133 § 1 w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. 

oraz w zw. z art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 199a § 1 i § 2 i art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p. poprzez 

uchylenie decyzji organu i udzielenie błędnych wskazań co do dalszego kierunku postępowania, a to 

wskutek wadliwej oceny, że doszło do naruszenia art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p. przez brak 

prawidłowego uzasadnienia decyzji w zakresie przychodu skarżącego z odsetek od pożyczki w 

kwocie 1 141 434,17 zł, podczas gdy organy obu instancji jednoznacznie wskazały, że strona 

skarżąca osiągnęła przychód z odsetek od pożyczki w kwocie 1 141 434,17 zł w ramach działalności 
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gospodarczej, a kwota ta jest pochodną naliczenia odsetek od wartości, która odpowiadała cenie 

netto sprzedaży praw do znaku R., jakiej strona skarżąca w istocie dokonała na rzecz S. sp. z o. o.; 

6) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 145 § 2 w zw. z art. 133 § 1 w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. 

oraz w zw. z art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 199a § 1 i § 2 O.p. oraz w zw. z art. 5a pkt 6 i art. 30a 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 361 ze zm - dalej: "u.p.d.o.f.") oraz w zw. z art. 3 ust. 9 O.p. poprzez uchylenie decyzji organu i 

udzielenie błędnych wskazań co do dalszego kierunku postępowania, a to wskutek wadliwej oceny, 

że naruszono art. 187 § 1 O.p. w zakresie ustaleń dotyczących przychodu z odsetek od pożyczki 

udzielonej O. nie wyjaśniając, w jaki sposób O. traktowała skarżącego jako udzielającego pożyczki, 

podczas gdy należało przyjąć, że w toku postępowania przed organami ustalono, iż strona skarżąca 

zajmowała się niezgłoszoną działalnością gospodarczą w postaci działalności finansowej związanej z 

udzielaniem pożyczek i obrotem wierzytelnościami, która spełniała wszystkie przesłanki wymienione 

w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. i art. 3 ust. 9 O.p.; przewidziany w art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. sposób 

opodatkowania nie dotyczy przychodów z tytułu udzielania pożyczek w ramach działalności 

gospodarczej, którą prowadziła strona skarżąca, wobec czego bez znaczenia pozostaje okoliczność, 

w jaki sposób O. traktowała stronę skarżącą jako udzielającą pożyczki - czy jako osobę prowadzącą 

działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością udzielającą pożyczki, czy jako osobę fizyczną 

udzielającą takiej pożyczki. 

- naruszeniu przepisów prawa materialnego (art.174 pkt 1 P.p.s.a.), a mianowicie: 

1) art. 199a § 1 w zw. z art. 199a § 2 O.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że 

organ działając na podstawie art. 199a § 1 i ustalając treść czynności prawnej nie może stosować 

środków innych niż wynikające z art. 199a § 2 O.p., co oznacza, że Wojewódzki Sąd Administracyjny 

de facto przyjął, iż art. 199a § 1 O.p. nie może stanowić samodzielnej podstawy do zakwestionowania 

- na gruncie prawa podatkowego - dokonanych w danej sprawie czynności, podczas gdy należało 

przyjąć, że art. 199a § 1 O.p. może stanowić samodzielną podstawę oceny transakcji, oraz że organy 

podatkowe są zobligowane do ustalenia czynności prawnej do jakiej w rzeczywistości (faktycznie) 

doszło, w stosunku do wskazywanej przez podatnika, jeżeli odmienny charakter takiej operacji 

wynikał z jej treści, zamiaru stron oraz celu - takie działanie organów ma oparcie również w 

przepisach art. 122, 187 § 1 i art. 191 O.p. - których Wojewódzki Sąd Administracyjny błędnie w 

niniejszej sprawie nie zastosował; 

2) art. 30a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. i w zw. z art. 3 ust. 9 O.p. poprzez niewłaściwe 

zastosowanie polegające na przyjęciu, że w ustalonym przez organy podatkowe stanie faktycznym 

brak dostatecznych podstaw do przyjęcia, że do przychodu strony skarżącej z odsetek od pożyczki 

udzielonej O. nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., podczas gdy należało 

przyjąć, że w odniesieniu do przedmiotowego przychodu nie znajduje zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 

1 u.p.d.o.f. - organy ustaliły bowiem w sposób jednoznaczny, że strona skarżąca zajmowała się 

niezgłoszoną działalnością gospodarczą w postaci działalności finansowej związanej z udzielaniem 

pożyczek i obrotem wierzytelnościami, która spełniała wszystkie przesłanki wymienione w art. 5a pkt 

6 u.p.d.o.f. i art. 3 ust. 9 O.p., zaś przewidziany w art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. sposób 

opodatkowania nie dotyczy przychodów z tytułu udzielania pożyczek w ramach działalności 

gospodarczej, którą prowadziła strona skarżąca. 

A.N. w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o jej oddaleniu oraz o zasądzenie na rzecz 

skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego – zgodnie z art. 204 pkt 

2 P.p.s.a. 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. 

Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw, zatem podlega oddaleniu. 
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Rozstrzygnięcie organu podatkowego, jak i zarzuty wywiedzionej przez ten organ skargi kasacyjnej, 

opierają się na stwierdzeniu, że strona zaniżyła przychód z działalności gospodarczej za 2013 r. 

Zaniżenie przychodu miało nastąpić m. in. na skutek ukrycia przychodu ze sprzedaży praw 

ochronnych do słownego znaku towarowego R. oraz majątkowych praw autorskich do utworu w 

postaci słownego znaku R. na rzecz S. sp. z o. o. 

Organy podatkowe analizując poczynione w sprawie ustalenia, zrekonstruowane w chronologicznie 

ułożony ciąg czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez podatnika (podmioty powiązane z 

podatnikiem) uznały, że są to działania mające znamiona obejścia prawa podatkowego lub nadużycia 

prawa podatkowego. Stwierdzono, że nastąpiło takie ułożenie transakcji, że z jednej strony A.N. 

otrzymał wielomilionowe przysporzenie bez opodatkowania, z drugiej strony kontrolowana przez 

niego S. sp. z o. o. mogła obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych o kwotę ekwiwalentną do uzyskanej przez A.N. korzyści poprzez odpisy amortyzacyjne od 

wartości nabytego znaku towarowego a także z tytułu odsetek od rzekomo udzielonej S. sp. z o. o. 

pożyczki. 

Organ nie kwestionuje, że wszystkie opisane czynności co do zasady miały miejsce, oraz że 

wchodziły w skład operacji rebrandingu. Niemniej, w ocenie organu rebranding marki był w części 

optymalizacją podatkową wobec czego skutki podatkowe transferu praw do znaku towarowego 

powinny zostać wywiedzione z pominięciem zdziałanych, ale zbędnych w sensie ekonomicznym 

czynności. Dla celów podatkowych przyjęto, że miała miejsce sprzedaż znaku towarowego przez 

A.N. na rzecz S. sp. z o. o. z pominięciem: darowizny tego znaku dokonanej przez A.N. na rzecz I. 

sp. z o. o. SKA oraz sprzedaży tego znaku dokonanej przez I. sp. z o. o. na rzecz S. sp. z o. o. 

Organy podatkowe uznały, że dokonana w ramach rebrandingu darowizna jest pozbawiona racji 

gospodarczych, z wyłączeniem podatkowych. 

Zdaniem organu przepisy zawarte w Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym w 2013 r., w 

tym w szczególności art. 199a § 1 i § 2 O.p. stanowiły wystarczającą podstawę prawną dla 

pominięcia skutków prawnych czynności, których jedynym celem było uzyskanie korzyści podatkowej. 

Sąd I instancji uchylając zaskarżoną decyzję stwierdził, że organ podatkowy niewłaściwie zrozumiał 

zakres możliwego zastosowania art. 199a § 1 i § 2 O.p. Wyjaśnił, że aby na tej podstawie prawnej 

zakwestionować darowiznę oraz inne czynności prawne dokonane przez stronę organ podatkowy 

powinien dokonać odrębnej oceny każdej z tych czynności w kontekście art. 199a § 1 i § 2 O.p. 

Stawiając zarzut pozorności powinien wskazać, która z czynności jest pozorna i jaką czynność strony 

czynności pozornej ukryły, czyli jakiej faktycznie czynności strony dokonały. Takiej analizy organy 

podatkowe w ocenie Sądu nie przeprowadziły, co skutkowało wadliwością zaskarżonej decyzji. 

W kontekście sformułowanych w skardze kasacyjnej zarzutów, adekwatnych do zarysowanego wyżej 

zagadnienia spornego, należy ocenić, czy działaniom podatnika mającym znamiona obejścia prawa 

podatkowego lub nadużycia prawa podatkowego organy podatkowe mogły, w odniesieniu do 

dochodów uzyskanych w 2013 r., przeciwdziałać według schematu przyjętego przez Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej, czy też powinny to czynić w sposób wskazany przez Sąd I instancji. 

Organ podatkowy w uzasadnieniu skargi kasacyjnej przyznaje, że w 2013 r. brak było w prawie 

polskim przepisów regulujących ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Niemniej, stoi na 

stanowisku, że ma obowiązek badania, czy dyspozycyjny charakter stosunków cywilnych nie jest 

wykorzystywany przez strony do unikania opodatkowania. Z tego zaś wywodzi, że jest uprawniony do 

pominięcia skutków zdziałanych przez podatnika czynności prawnych i w ich miejsce wyprowadzenia 

skutków, z czynności jakich należałoby oczekiwać, gdyby podatnik kierował się racjonalnie ujętym 

celem gospodarczym a nie tylko korzyścią podatkową. 
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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. 

W rozpoznawanej sprawie organ podatkowy podstawy prawnej rozstrzygnięcia upatruje w szeregu 

przepisów Ordynacji podatkowej, a to art. 122, art. 187 § 1, art. 191, jednak kluczowe znaczenie 

przypisuje art. 199a § 1 i § 2 O.p. 

Zgodnie z art. 199a § 1 O.p. 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. Według zaś art. 199a § 2 O.p. jeżeli pod pozorem dokonania 

czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej 

czynności prawnej. 

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. 

W kontekście argumentacji wspierającej zarzuty podniesione przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej we Wrocławiu należy zwrócić uwagę na przesłanki zastosowania art. 199a § 1 i § 2 O.p. 

Organ podatkowy podkreśla bowiem mający wynikać z ustalonego układu czynności podejmowanych 

przez podatnika jego zamiar uzyskania korzyści podatkowej, i uzyskanie tej korzyści, jak również fakt, 

że wszystkie zaangażowane w rebranding podmioty są powiązane (zależne) w różnych formach od 

A.N. Rzecz jednak w tym, że zarówno § 1 jak i § 2 art. 199a O.p. nie statuują takich przesłanek. 

Przepis art. 199a § 1 O.p. opiera się na istnieniu wątpliwości co do rzeczywistej treści czynności 

prawnej; w rozpoznawanej sprawie w odniesieniu do żadnej czynności organ podatkowy nie miał 

wątpliwości co do jej charakteru, w szczególności nie kwestionuje jako takiej umowy darowizny 

sporządzonej w formie aktu notarialnego, nie kwestionuje również umowy sprzedaży sporządzonej w 

formie pisemnej. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z uzasadnienia skargi kasacyjnej jak 

i uzasadnienia decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nie da się wywieść, że organ stwierdził 

pozorność którejkolwiek z czynności konstruujących operacje rebrandingu i w konsekwencji 

wyprowadził skutki podatkowe z czynności ukrytej. Zastrzeżenia organu budzi to, że w wyniku ich 

dokonania podatnik uzyskał nieuprawniona korzyść podatkową, ale ta okoliczność nie stanowi 

istotnej przesłanki zastosowania art. 199a § 1 i § 2 O.p. 

Chybiony jest zarzut skargi kasacyjnej, że Sąd I instancji nie wyjaśnił dlaczego przepis art. 199a § 1 

O.p. należy stosować łącznie z przepisem art. 199a § 2 O.p., oraz że nie rozważył i nie odniósł się do 

samodzielności regulacji zawartej w art. 199a § 1 O.p. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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nie ulega wątpliwości, że przepisy art. 199a § 1 i § 2 O.p. są przepisami o odrębnym zakresie 

stosowania, są przepisami samodzielnymi. Oceny tej Sąd I instancji nie podważył przywołując 

fragment uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie II FSK 3162/13,: "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. Ustalając skutki prawne zaistniałego zdarzenia, z 

jednej strony uwzględnia zatem rzeczywisty charakter prawny czynności, a nie np. nazwę umowy 

(art. 199a § 1 O.p.). Z drugiej strony pomija skutki podatkowe czynności pozornej, wywodząc je z 

czynności ukrytej, i to reguluje art. 199a § 2 O.p. Organ podatkowy nie może natomiast całkowicie 

pominąć skutków czynności podatnika." 

Analizując powyższą wypowiedź należy zwrócić uwagę na stwierdzenie, że "organ podatkowy nie 

może natomiast całkowicie pominąć skutków czynności podatnika." 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). 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można także zgodzić się z zarzutem, że 

wykładnia art. 199a § 1 i § 2 O.p. dokonana przez Sąd I instancji jest "łącznym stosowaniem 

analizowanych przepisów". Wykładnia dokonana przez Sąd I instancji ujawnia swoistą łączność 

analizowanych przepisów, polegającą na tym, że następuje przesunięcie stanu faktycznego wskutek 

jego doprecyzowania z zakresu stosowania jednej normy (§ 1) do zakresu stosowania innej normy (§ 

2). Na początku analizy jest bowiem wątpliwość co do treści czynności prawnej, która w dalszej 

kolejności przekształca się w ocenę, że w sprawie mamy do czynienia z pozornością, a to oznacza 

konieczność zastosowania środka, o którym mowa w art. 199a § 2 O.p. Dodać należy, że 

"wywiedzenie skutków prawnych z ukrytej czynności prawnej" jest jedynym środkiem prawnym jaki 

ustawodawca wiąże z zakwestionowaniem czynności prawnej w stanie prawnym obowiązującym w 

2013 r. W sytuacji opisanej w § 1 nie mamy do czynienia z żadnym środkiem ale z obowiązkiem 

ustalenia rzeczywistego charakteru umowy. Schemat powyższy nie zawsze musi się zaktualizować, 

stwierdzenie pozorności nie musi być poprzedzone wątpliwością co do rzeczywistej treści czynności 

prawnej. 

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie zastrzec, że posługiwanie się w uzasadnieniu niniejszego 

wyroku zwrotem "działania mające znaczenia obejścia prawa podatkowego lub nadużycia prawa 

podatkowego" nie może być utożsamianie z uznaniem przez Sąd, że analizowane czynności 

rzeczywiście mają charakter obejścia prawa podatkowego lub nadużycia prawa podatkowego. Na 

tym etapie postępowania jest to tylko przesłanka działań organów podatkowych, która stosownie do 

zaleceń zawartych w wyroku Sądu I instancji wymaga procesowego zweryfikowania. Stąd też 

argumentacja zawarta w odpowiedzi na skargę kasacyjną zmierzająca do wykazania, że czynności 

podejmowane w ramach procesu rebrandingu, zwłaszcza zakwestionowana umowa darowizny mają 
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uzasadnienie ekonomiczne i gospodarcze także nie jest przedmiotem analizy Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

Działanie organów podatkowych w rozpoznawanej sprawie, co trafnie uchwycił Sąd I instancji, 

sprowadzało się do zastosowania rozwiązania równoważnego z klauzulą obejścia prawa. Zresztą 

organ podatkowy stoi na stanowisku, że okoliczność, że przed 2016 r. brak było w polskim porządku 

prawnym ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego nie może oznaczać, że organy podatkowe nie 

są uprawnione do podejmowania działań zmierzających do eliminowania optymalizacji podatkowych. 

Klauzulę ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania zawiera art. 119a § 1 O.p., w myśl którego 

"czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych 

okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem 

korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)". Najogólniej 

można powiedzieć, że "mechanizm działania klauzuli ogólnej polega na ustaleniu skutków działań 

podatnika na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności 

odpowiedniej (pozbawionej sztuczności), nie zaś w oparciu o rzeczywisty przebieg zdarzeń 

skutkujących podatkowo. Tym samym organ wiążąco ustala konsekwencje prawne stanu faktycznego 

uznawanego za odpowiedni dla danego celu gospodarczego (który to stan nie wystąpił), 

jednocześnie biorąc za podstawę orzekania stan nieistniejący, ale z obiektywnego punktu widzenia 

odpowiedni w sytuacji podatnika (...). Klauzula ogólna jest zatem przepisem stwarzającym organowi 

podatkowemu kompetencję do wiążącego ustalenia konsekwencji prawnych działania podatnika w 

oderwaniu od znamion faktycznych, kształtujących podatkowoprawny stan faktyczny". W 

przypadkach objętych art. 119a O.p. mamy więc do czynienia z dwiema dyspozycjami norm prawa 

podatkowego: jedną, która byłaby właściwa dla modelu działania przyjętego przez podatnika, i drugą, 

którą przyjmuje się za prawidłową z uwagi na znamiona unikania opodatkowania przez podatnika. 

Problem nie leży więc w tym, że nie znamy dokładnych zamiarów podatnika, ale w tym, że zamiary te 

– po ich zrekonstruowaniu – traktowane są jako niedopuszczalne. 

Zgodnie natomiast z art. 199a § 1 O.p. "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". Nie ulega wątpliwości, że tak ukształtowana dyrektywa 

badania treści czynności prawnych o skutkach podatkowych zmierza do obiektywizacji ocen i 

zapobiega wywodzeniu następstw (najczęściej korzystnych dla co najmniej jednej strony) z czynności 

tylko z nazwy przybierających określoną postać. Jednocześnie zgodnie z art. 199a § 2 O.p. "jeżeli 

pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe 

wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej". Artykuł 199a § 1 i 2 O.p. ma charakter procesowy – u 

podstaw jego wprowadzenia legła potrzeba stworzenia ogólnej ramy proceduralnej dla analizy 

charakteru czynności prawnych o podatkowoprawnych konsekwencjach. Z treści art. 199a O.p. nie 

wynika więc materialna klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, bowiem przepis ten nie 

prowadzi do skutku typowego dla klauzuli, tzn. do przerwania więzi między hipotezą a dyspozycją 

właściwej normy materialnego prawa podatkowego i zastąpienia tej dyspozycji innym skutkiem. 

Podjęcie przez podatników działań kamuflujących rzeczywisty charakter dokonanych czynności (bądź 

mylne przeświadczenie co do tego charakteru) nie wiedzie do pojawienia się nowego wzorca 

subsumpcji – wzorzec ten jest w takiej sytuacji tylko jeden, a art. 199a O.p. ma umożliwić organowi 

jego przypisanie na podstawie realnego przebiegu wypadków. (Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor 

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania a ustalanie treści czynności prawnej oraz 

istnienia stosunku prawnego lub prawa na podstawie art. 199a Ordynacji podatkowej Glosa 

2018/2/107-113). 
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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. Pogląd taki prezentują także W. Nykiel i M. Wilk 

(Nieprzydatność art. 199a § 2 O.p. ...). 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle przedstawionych wyżej uwag, z 

uwzględnieniem ustalonych okoliczności faktycznych, nie mógłby być stosowany w sprawie art. 199a 

§ 1 O.p. bowiem nie wykazano, aby istniały wątpliwości co do treści tych umów. Strony jasno i 

precyzyjnie określiły przedmiot umowy i jej treść. Odnotować trzeba, że umowa darowizny została 

zawarta w formie aktu notarialnego, który posiada przymiot dokumentu urzędowego, co wiąże się z 

określoną mocą dowodową. Umowa sprzedaży została zawarta w formie pisemnej, zastrzeżonej 

ustawowo dla przeniesienia własności znaku towarowego. Co istotne organ podatkowy w toku 

postępowania podatkowego jak i w skardze kasacyjnej nie zgłaszał zastrzeżeń co do ważności tych 

umów. 

Zastosowanie środka o którym mowa w art. 199a § 2 O.p. musi się opierać na stwierdzeniu, że 

faktycznie pomiędzy skarżącym a I. sp. z o. o. doszło do zawarcia umowy pozornej i wykazaniu jaka 

rzeczywiście umowa pomiędzy tymi podmiotami została zawarta. Analogiczne ustalenia powinny być 

przeprowadzona w odniesieniu do stosunku prawnego pomiędzy I. sp. z o. o. a S. 

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny w pełni aprobuje stanowisko Sądu I instancji, 

który przyjął, że organ podatkowy winien dokonać oceny każdej z tych czynności odrębnie w 

kontekście ww. przepisów, przy czym stawiając zarzut pozorności winien wskazać, która z czynności 

jest pozorna i jaką rzeczywistą umowę strony czynności pozornej ukryły. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego należy także odnieść się do akcentowanej przez 

organ podatkowy tezy, że w zakwestionowanej przez Sąd I instancji decyzji wywiódł tylko skutki 

prawne ustalonego stanu faktycznego. Otóż twierdzenie to nie jest do końca prawdziwe. Sam proces 

subsumpcji jest rzeczywiście modelowy, do przyjętego stanu faktycznego następuje przyłożenie 

właściwych norm prawa materialnego. Rzecz jednak w tym, że ów stan faktyczny jest nie tyle 

ustalony ale przyjęty - organ podatkowy określił bowiem stan faktyczny nie na podstawie ustalonych 

okoliczności, ale dokonał jego rekonstrukcji przyjmując jako kierunkową wytyczną zamiar podatnika 

osiągnięcia nieuprawnionej korzyści podatkowej. Ów stan faktyczny nie tyle więc wynika z zebranego 

w sprawie materiału dowodowego, ale z przyjęcia, że gdyby podatnik kierował się tylko racjami 

ekonomicznymi i gospodarczymi a nie zamiarem osiągnięcia nieuprawnionej korzyści podatkowej to 

właśnie w taki sposób jak chce organ podatkowy, ułożyłby swoje stosunki. Raz więc jeszcze należy 

powtórzyć, że w stanie prawnym obowiązującym w 2013 r. brak było podstaw do takiego działania 

organu podatkowego. 

Znamienne jest tutaj stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, iż faktycznym 

zamiarem i celem podatnika była sprzedaż praw do znaku towarowego R. bezpośrednio na rzecz S. 

sp. z o. o. w związku z zrealizowanym przez nią procesem rebrandingu i takiej sprzedaży strona 

faktycznie dokonała. Jednakże ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że 

strona dokonała darowizny znaku towarowego R. na rzecz I. sp. z o. o., co stwierdza akt notarialny – i 

której to okoliczności wprost organ nie zakwestionował, a I. sp. z o. o. dokonała sprzedaży znaku 

towarowego na rzecz S. sp. z o. o. Przy braku ogólnej klauzuli obejścia prawa rodzi się pytanie, jaki 

konkretnie dowód świadczy, że nie miały miejsca dwie wspomniane czynności prawne natomiast 

doszło do sprzedaży pomiędzy A.N. a S. Sp. z o. o. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 

lit. a) i c) w zw. z art. 145 § 2 w zw. z art. 133 § 1 w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. oraz w zw. z art. 14m, 
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art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 199a § 1 i § 2 O.p. poprzez uchylenie decyzji organu II instancji i 

udzielenie błędnych wskazań co do dalszego kierunku postępowania – a to w zakresie zobowiązania 

organu podatkowego do zdecydowania, czy w sprawie zastosowanie ma interpretacja indywidualna 

wydana na wniosek A.N. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 31 lipca 2013 r. 

Organ podatkowy odmawiając stronie skarżącej ochrony wynikającej z uzyskanej interpretacji 

indywidualnej stwierdza, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej różni się w sposób istotny od stanu faktycznego ustalonego w toku postepowania 

podatkowego. 

Sąd I instancji zakwestionował poprawność ustaleń faktycznych dokonanych przez organy 

podatkowe w toku postępowania podatkowego, zatem upadł argument uzasadniający odmowę 

przyznania ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej. Stąd też w pełni prawidłowe jest 

stanowisko Sądu I instancji, który stwierdza, że nie jest możliwa ocena czy przedstawiony we 

wniosku o wydanie interpretacji stan faktyczny odpowiada stanowi faktycznemu ustalonemu w 

sprawie. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego chybiony jest zarzut skargi kasacyjnej wskazujący, że 

Sąd I instancji dopuścił się naruszenia art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p. poprzez stwierdzenie, że organ nie 

zawarł w decyzji prawidłowego uzasadnienia w zakresie kwalifikacji przychodu z odsetek od pożyczki 

w kwocie 1 141 434,17 zł. 

Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podziela wątpliwość Sądu I instancji co do kwalifikacji 

podatkowej spornej kwoty. Stwierdza bowiem organ podatkowy, że przychód przypisany został 

skarżącemu jako wynik wzajemnych potrąceń, stanowi kwotę opowiadającą odsetkom od pożyczki 

naliczonym na dzień potrącenia, w końcu, że jest to zwolnienie z długu odpowiadające wartości ceny 

sprzedaży praw do znaku R. przez skarżącego na rzecz S. sp. z o. o. Trafnie więc Sąd I instancji 

wskazuje, że z uzasadnienia decyzji w sposób jednoznaczny powinno wynikać na podstawie jakich 

dokonanych przez podatnika czynności powstał przychód z tytułu odsetek od pożyczki, w 

szczególności kiedy przychód ten powstał, w jaki sposób i jakiej pożyczki dotyczy, a także na jakiej 

podstawie prawnej nastąpiło przypisanie podatnikowi tego przychodu. 

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Sądu I instancji co do konieczności wyjaśnienia 

kwestii w jaki sposób O. traktował skarżącego jako udzielającego pożyczki, czy jako osobę 

prowadząca działalność, i w związku z tą działalnością udzielającą pożyczki, czy jako osobę fizyczną 

udzielająca takiej pożyczki. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji w tym zakresie pojawia się tylko 

jedno zdanie – Przychód ten został osiągnięty w ramach prowadzonej przez A.N. działalności 

gospodarczej. W uzasadnieniu zaś skargi kasacyjnej odnośnie analizowanego obecnie zarzutu 

stwierdza się, że skarżący w badanym okresie i wcześniej zajmował się niezgłoszoną działalnością 

gospodarczą w postaci działalności finansowej związanej z udzielaniem pożyczek i obrotem 

wierzytelnościami. Niemniej, wymaga doprecyzowania jak słusznie dostrzegł Sąd I instancji, dlaczego 

przychód z odsetek od tej konkretnej pożyczki powinien zostać zaliczony do przychodów z 

działalności gospodarczej. 

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1302) – orzekł jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 204 pkt 2, art. 205 § 2 oraz art. 209 ww. 

ustawy.  
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2. II FSK 872/19 - Wyrok NSA – art. 199a § 1 i § 2 OP 

Data orzeczenia 
 

2019-10-08 orzeczenie prawomocne 
 

Data wpływu 
 

2019-04-10  

Sąd 
 

Naczelny Sąd Administracyjny  

Sędziowie 
 

Antoni Hanusz /przewodniczący sprawozdawca/ 

Bogusław Dauter 

Paweł Dąbek  

Symbol z opisem 
 

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy 

opodatkowania  

Hasła tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

Sygn. powiązane 
 

I SA/Lu 472/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-26  

Skarżony organ 
 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

Treść wyniku 
 

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę  

Powołane przepisy 
 

Dz.U. 2017 poz 201 art. 187 par. 1, art. 191, art. 199a par. 1 i par. 2 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn. 

Dz.U. 2010 nr 51 poz 307 art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - 

tekst jednolity  

SENTENCJA 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz 

(sprawozdawca), Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia WSA del. Paweł Dąbek, Protokolant Justyna 

Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi 

kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 października 2018 r. sygn. akt I SA/Lu 472/18 w sprawie ze 

skargi J. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. 1) uchyla zaskarżony 

wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od J. W. na rzecz Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Lublinie kwotę 93.750 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych 

tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.  

UZASADNIENIE 

1. Wyrokiem z 26 października 2018 r., I SA/Lu 472/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie 

uchylił zaskarżoną przez J. W. decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z 20 

kwietnia 2018 r., utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w B. z 28 

kwietnia 2017 r., określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w 

wysokości 22.041.408 zł. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, iż w jego ocenie wszystkie 

ustalone fakty dotyczące odpłatnego zbycia akcji E. S.A. na rzecz Funduszu O. VII należy 

rozpatrywać w połączeniu ze sobą, uwzględniając również chronologię ustalonych zdarzeń. Na 

podstawie analizy całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych sprawy Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej potwierdził ustalenia zawarte w decyzji Naczelnika Urzędu Celno-

Skarbowego, że w sprawie nie doszło w dniu 21 maja 2012 r. do nieodpłatnego przeniesienia przez 

podatnika, tytułem darowizny, 1.097.537 sztuk akcji E. S.A. na rzecz Funduszu O. VII. Zdaniem 

organu odwoławczego celem działania podatnika była próba ukrycia faktycznej czynności 

cywilnoprawnej, jaką było odpłatne zbycie akcji, pod pozorem dokonania zbycia nieodpłatnego w 

formie darowizny w celu uniknięcia opodatkowania dochodu z mającej nastąpić wkrótce wypłaty 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CDF28E44C9
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000201
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100510307
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dywidendy oraz obciążenia podatkowego związanego z ich zbyciem - z zachowaniem możliwości 

zarządzania tymi akcjami. Choć dokonana przez podatnika czynność przeniesienia akcji miała 

pozorować czynność zwolnioną od opodatkowania, to w rzeczywistości – zdaniem Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej - podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dla zrealizowania 

powyższego celu uniknięcia opodatkowania podatnik wykorzystał O. VII F. I. Z. (A.) oraz powiązane z 

podatnikiem i zależne od niego cypryjskie spółki W. I. S. & Co oraz W. I. L. 

2. W skardze na powyższą decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej pełnomocnik podatnika, 

zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 199a 

§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm., 

dalej: "o.p.") w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 

100, poz. 442 ze zm., dalej: "u.k.s.") w zw. z art. 83 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm., dalej: "k. c."), art. 199a § 2 o.p. w zw. z art. 31 ust. 1 

u.k.s. w zw. z art. 217 Konstytucji, art. 199a § 1 o.p. w zw. art. 191, art. 187 § 1 oraz art. 122 o.p. w 

zw. z art. 888 k.c. w zw. z art. 31 u.k.s., art. 187 § 1, art. 191 i art. 122 o.p. w zw. z art. 31 ust. 1 

u.k.s., art. 199a § 3 o.p. w zw. z art. 31 ust. 1 u.k.s., art. 14k o.p. w zw. z art. 14b § 3 o.p. w zw. z art. 

31 ust. 1 u.k.s. Ponadto pełnomocnik skarżącego zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, 

tj.: art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: "u.p.d.o.f."). Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 

natomiast w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. 

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że skarga jest uzasadniona, albowiem 

zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu powodującym konieczność jej uchylenia. Sąd wskazał, 

że istota sporu w sprawie niniejszej sprowadza się do ustalenia czy umowa zawarta w dniu 21 maja 

2012 r., na podstawie której skarżący będący właścicielem 1.097.537 akcji E. S.A., przeniósł te akcje 

tytułem darowizny na rzecz Funduszu O. VII, miała charakter czynności prawnej pozornej, a w 

rzeczywistości nastąpiło odpłatne zbycie akcji spółki E. S.A. na rzecz tego Funduszu, o którym to 

zbyciu mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.) i czy w 

związku z tym na gruncie prawa podatkowego należy respektować skutki prawne tej umowy 

darowizny, jako czynności prawnej pozornej. 

W ocenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zgromadzony materiał dowodowy wskazuje 

jednoznacznie, że celem zawartej w dniu 21 maja 2012 r. umowy było przeniesienie przez 

skarżącego własności akcji spółki E. na rzecz Funduszu O. VII w celu uniknięcia opodatkowania 

dochodu z mającej nastąpić wkrótce wypłaty dywidendy oraz obciążenia podatkowego związanego z 

ich zbyciem, z zachowaniem jednak nadal przez skarżącego – poprzez cypryjskie spółki W[...] I. L. 

oraz W. I. S. & Co – możliwości zarządzania akcjami. Organ odwoławczy zwraca bowiem uwagę, że 

skarżący wiedząc, jako akcjonariusz i członek zarządu spółki E., iż spółka ta, od 21 grudnia 2010 r., 

dokonuje uzgodnień ze spółką E[...] S.A. w sprawie sprzedaży akcji i udziałów w 17 spółkach 

zależnych i że w dniu 21 grudnia 2011 r. zawarta została ugoda, w wyniku której doszło do zbycia 

tych udziałów i akcji za kwotę 1.095.575.885 zł, a także iż w dniu 15 maja 2012 r. zwyczajne walne 

zgromadzenie spółki E. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy, a uprawnieni są do niej 

akcjonariusze, którym akcje spółki przysługują w dniu 30 maja 2012 r., wypłata dywidendy nastąpi 

zaś w dniu 14 czerwca 2012 r., już w marcu 2012 r. doprowadził do sytuacji, w której stał się jedynym 

udziałowcem i dyrektorem spółki W. I.L. oraz największym wspólnikiem (komandytariuszem) spółki 

W. I. S. & Co (wnosząc ponad 99% wkładu), zarządzanej przez komplementariusza- spółkę W. I. L. 

Jednocześnie wskazana spółka komandytowa, posiadając ponad 75% certyfikatów inwestycyjnych 

Funduszu O. VII, nabytych przed datą dokonania przez skarżącego darowizny akcji na rzecz 

Funduszu, miała decydujący wpływ na jego decyzje inwestycyjne. W takiej sytuacji darowizna akcji 
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na rzecz Funduszu spowodowała wzrost jego aktywów, a w efekcie wzrost wartości certyfikatów 

inwestycyjnych, należących do spółki W. I. S. & Co. Po przeniesieniu przez skarżącego akcji spółki E. 

do Funduszu O. VII, spółka W. I. S. & Co wystąpiła do Funduszu z żądaniem umorzenia certyfikatów 

inwestycyjnych. Następnie za środki, które uzyskała w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych 

(141.588.644,91 zł), przekazywane do skarżącego, jako jego udział w zysku (kwota przekazana - 

120.486.986 zł; kwota 20.716.566,88 zł ujęta zaś w bilansie spółki na koniec 2012 r. jako 

zobowiązanie wobec wspólnika) skarżący dokonywał zakupu certyfikatów inwestycyjnych kolejnych 

serii Funduszu już pod nazwą A. W wyniku tej operacji skarżący nabył certyfikaty, które wraz z 

certyfikatami nabywanymi jednocześnie przez spółkę W. I. S. & Co, stanowiły ponad 78% 

certyfikatów inwestycyjnych Funduszu A. Ze względu na zwolnienie funduszów inwestycyjnych w 

podatku dochodowym od osób prawnych, brak podatkowej podmiotowości spółki W. I. S. & Co oraz 

regulacje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania transakcje, o których mowa nie wiązały się z 

ponoszeniem ciężaru podatkowego w podatku dochodowym. Nadto organ zwraca uwagę, że część 

środków otrzymanych przez skarżącego w wyniku wskazanych wyżej operacji posłużyły mu do spłaty 

pożyczki zaciągniętej od spółki P1 w dniu 9 maja 2012 r., za pomocą której skarżący dokonał spłaty 

pożyczki zaciągniętej w banku, zabezpieczonej na akcjach spółki E. (co w ogóle umożliwiło 

uruchomienie powyższych operacji, pozwoliło bowiem, dzięki zwolnieniu zabezpieczenia akcji po 

spłacie pożyczki bankowej w dniu 21 maja 2012 r., na zawarcie i wykonanie w tym samym dniu 

umowy darowizny akcji na rzecz Funduszu). Skarżący zatem, w ocenie organów podatkowych, 

zawarł wskazaną umowę darowizny tylko po to, aby uniknąć opodatkowania swojego dochodu, który 

w sensie ekonomicznym niewątpliwie powstał. 

Zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, podzielającego stanowisko organu pierwszej 

instancji, organy podatkowe - na podstawie art. 199a § 1 i 2 o.p. – mają możliwość zakwestionowania 

od strony podatkowej darowizny akcji spółki E. na rzecz Funduszu O. VII, dokonanej przez 

skarżącego we wskazanych wyżej okolicznościach, jako czynności pozornej. W rzeczywistości 

bowiem, w ocenie organów podatkowych, między stronami doszło do dokonania czynności 

cywilnoprawnej, ale innej niż wynikająca z dosłownego brzmienia oświadczeń woli, tj. do odpłatnego 

zbycia akcji. W konsekwencji również skutki podatkowe oceniać należy z perspektywy tej innej 

czynności. Umowa z 21 maja 2012 r., jak podkreśla zarówno organ pierwszej instancji, jak również 

organ odwoławczy, nie odpowiada cechom darowizny, która prowadzi do korzyści osiąganych tylko 

przez jedną stronę. Tymczasem analizowana umowa przyniosła korzyści nie tylko obdarowanemu, 

ale przede wszystkim skarżącemu. W rzeczywistości bowiem po stronie skarżącego doszło do 

zamiany jednego rodzaju aktywa – akcji spółki E. na inne - udział w majątku spółki W. I. S. & Co. 

Powyższy wniosek, jak akcentuje organ odwoławczy, znajduje potwierdzenie w piśmie pełnomocnika 

skarżącego z 23 grudnia 2015 r., w którym pełnomocnik wskazał, że konsekwencją darowizny 

dokonanej przez uczestnika funduszu inwestycyjnego na rzecz tego funduszu jest wzrost majątku 

tego uczestnika z tytułu wzrostu wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny. 

Potwierdzają to również J. M. i M. Ż., działający w imieniu T. F. I. O., reprezentującego Fundusz O. 

VII, którzy w imieniu Funduszu zawarli ze skarżącym umowę z 21 maja 2012 r. Wskazali oni, że w 

wyniku darowizny wzrosła wartość certyfikatów inwestycyjnych, a tym samym wzrosła wartość 

majątku uczestników Funduszu. Zdaniem organu odwoławczego, na zamiar odpłatnego zbycia akcji 

wskazał również sam skarżący podając motywy swojego działania: chęć powierzenia 

profesjonalistom zarządzania swoim majątkiem oraz zdywersyfikowania inwestycji, a także 

nieeksponowania się jako właściciel dużego pakietu akcji, co przyciąga uwagę mediów i osób 

mających złe zamiary. 
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Organy podatkowe podzieliły stanowisko wyrażone w prywatnych opiniach przedstawionych przez 

skarżącego odnośnie do tego, że umowa z 21 maja 2012 r., zawarta przez skarżącego z Funduszem 

O. VII, wykazuje wszystkie cechy umowy darowizny, o których mowa w art. 888 § 1 k.c. Odmiennie 

natomiast oceniają skutki podatkowe tej czynności, stoją również na stanowisku, że w stanie 

prawnym rozpoznawanej sprawy art. 199a § 1 i 2 o.p. stanowił rodzaj klauzuli przeciwdziałającej 

obejściu przepisów prawa oraz nadużywania prawa podatkowego w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznej. 

Z uwagi na to, że oświadczenie woli zostało przez skarżącego złożone dla ukrycia innej czynności 

prawnej organy podatkowe, zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, miały prawo ocenić 

czynność prawną według właściwości tej ukrytej czynności. Tylko bowiem ta czynność prawna 

wywarła skutki prawne i wobec tego mogła być brana pod uwagę przy ustalaniu podatkowego stanu 

faktycznego. Nadto organ odwoławczy zajął stanowisko, że stan faktyczny ustalony na podstawie 

zgromadzonego materiału dowodowego jest inny od stanu faktycznego opisanego przez skarżącego 

we wniosku z 16 grudnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

dotyczącej skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonania darowizny 

akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Właścicielem certyfikatów inwestycyjnych nie 

był bowiem on sam, ale spółki cypryjskie, a ponadto skarżący pominął fakt, że akcje przeniesione do 

funduszu w przyszłości zostaną przeznaczone na finansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych 

nowych emisji. Z wniosku o wydanie interpretacji wynikało zaś, że skarżący nie otrzyma żadnego 

świadczenia od funduszu inwestycyjnego. Z tego względu, zdaniem organu, skarżący nie może 

korzystać z ochrony przewidzianej w art. 14k o.p. 

Z kolei, w ocenie skarżącego, błędne jest stanowisko organów podatkowych, że art. 199a § 2 o.p. 

pozwalał na zakwestionowanie ważności i skuteczności, na gruncie prawa podatkowego, umowy 

darowizny akcji na rzecz Funduszu z 1 maja 2012 r. Odwołując się do treści przedstawionych opinii 

prywatnych argumentował natomiast, że art. 199a o.p. nie jest ogólną klauzulą abuzywną w polskim 

prawie podatkowym. § 1 tego artykułu służy do uregulowania zasad wykładni oświadczeń woli, ale 

nie wprowadza w tym zakresie odmienności w stosunku do zasad uregulowanych w prawie 

prywatnym. § 2 natomiast, służy eliminacji podatkowych skutków czynności prawnych pozornych, ale 

pozornych cywilistycznie, bowiem Ordynacja podatkowa nie definiuje pozorności w żaden 

specyficzny sposób. Z tego względu powstanie po stronie organu podatkowego wątpliwości co do 

istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego automatycznie uruchamia jego obowiązek zwrócenia 

się do sądu powszechnego z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia umowy darowizny. 

Skarżący nie zgadza się ze stanowiskiem organów podatkowych, że umowa zawarta w dniu 21 maja 

2012 r. między nim, a Funduszem nie charakteryzowała się żadną z cech umowy darowizny. W 

wyniku tej umowy doszło bowiem, zdaniem skarżącego, do wzbogacenia Funduszu, jako 

obdarowanego (wzrosła wartość jego aktywów w ujęciu brutto i netto). Nie ma zaś, zdaniem 

skarżącego, powodu, aby wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych spowodowany otrzymaniem 

przez Fundusz darowizny akcji przekładać na wzbogacenie uczestników Funduszu, wartość 

certyfikatów fluktuuje bowiem w czasie – jest inna na moment otrzymania przez Fundusz 

przysporzenia w postaci darowizny, a inna na moment umorzenia certyfikatów. Nadto stawiając tezę 

o braku wzbogacenia Funduszu organy bezprawnie pomijają okoliczność odrębnej podmiotowości 

prawnej skarżącego, Funduszu i spółki W. I. S. & Co. Skarżący, podkreślając, że na moment 

otrzymania przez Fundusz darowizny nie pojawiło się żadne jego zobowiązanie, że nie ma 

automatyzmu między darowizną, a zobowiązaniem do wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów oraz, 

że zobowiązanie takie musiałoby się wiązać ze świadczeniem na rzecz skarżącego, a nie na rzecz 

podmiotu trzeciego, jakim jest cypryjska spółka, podważa tym samym tezę organów podatkowych o 



25 
 

odpłatności umowy z 21 maja 2012 r. Jego zdaniem organ odwoławczy nie przedstawił żadnych 

dowodów na to, że umowa darowizny miała charakter odpłatny. Nieuzasadnione jest więc twierdzenie 

o pozorności umowy darowizny akcji spółki E. na rzecz Funduszu. 

Dla stwierdzenia pozorności istotne znaczenie ma bowiem brak zamiaru wywołania skutków 

prawnych, który powinien dotyczyć samej treści czynności. Strony miały natomiast zamiar wywołania 

skutków tej umowy i realizuje ona cel wynikający z jej treści. Motywy gospodarcze zawarcia umowy 

darowizny i dalsze skutki tej umowy, w tym minimalizacja obciążeń podatkowych, inne niż przejście 

własności akcji spółki E. na Fundusz pod tytułem darmym, nie mają – zdaniem skarżącego – 

znaczenia dla oceny pozorności umowy na podstawie art. 199a o.p., zatem w ogóle nie powinny być 

przedmiotem postępowania, a postępowanie dowodowe w tym zakresie jest bezprzedmiotowe. 

Nadto, ponieważ – jak stanowi art. 199a § 2 o.p., jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej 

dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej – 

brak określenia i wykazania przez organ konkretnej ukrytej czynności prawnej eliminuje możliwość 

zastosowania wobec umowy darowizny art. 199a. Organ nie określił natomiast, jaką to konkretnie 

czynność ukrytą chciały dokonać strony umowy darowizny. W ocenie skarżącego w wyniku 

bezprawnego przyjęcia przez organy, że skarżący i Fundusz zawarli bliżej nieokreśloną umowę 

odpłatnego zbycia akcji, a nie umowę darowizny, doszło do naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) 

u.p.d.o.f. 

Odnośnie do kwestii ochrony wynikającej z pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 

skarżący stoi na stanowisku, że organ nie udowodnił, aby niewskazanie w opisie zdarzenia 

przyszłego kto jest właścicielem spółki będącej uczestnikiem funduszu miało jakikolwiek wpływ na 

kwalifikację prawną umowy darowizny, nie wykazał również organ, że status podatkowy uczestnika 

funduszu ma jakiekolwiek znaczenie dla uznania czy doszło do zawarcia umowy darowizny. Z 

uprawnień wynikających z art. 14k i n. o.p. podatnik nie może zaś skorzystać wówczas, gdy stan 

faktyczny, który zajdzie u podatnika będzie się różnił od stanu przedstawionego we wniosku o 

udzielenie interpretacji na tyle istotnie, iż będzie to wywierało wpływ na kwalifikację prawną. 

Sąd nie kwestionował ustalonego przez organy podatkowe przebiegu zdarzeń ani ich finansowych 

skutków dla skarżącego. Zgodził się z wnioskami, że dokonanie przez skarżącego na rzecz 

Funduszu O. VII darowizny akcji spółki E. o znacznej wartości rynkowej spowodowało znaczny 

wzrost wartości aktywów Funduszu, a tym samym znaczny wzrost wartości certyfikatów 

inwestycyjnych posiadanych przez cypryjską spółkę W. I. S. & Co, która jeszcze przed wypłatą 

dywidendy z akcji spółki E. wystąpiła do Funduszu z pierwszym żądaniem umorzenia certyfikatów 

inwestycyjnych. Przez strukturę spółek cypryjskich skarżący posiadał decydujący wpływ na działania 

inwestycyjne Funduszu O. VII, a także dysponował środkami płynącymi z umorzenia certyfikatów 

inwestycyjnych Funduszu O. VII. Ze względu jednak na status podatkowy cypryjskiej spółki W. I. S. & 

Co oraz treść umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie powstał obowiązek zapłaty 

w podatku dochodowym. 

Sąd pierwszej instancji wskazał, że w jego ocenie przepis art. 199a o.p. nie może stanowić narzędzia 

kwestionowania podatkowych skutków czynności prawnej, jeżeli na gruncie prawa cywilnego była 

ona rzeczywista, a nie pozorna. Artykuł ten nie zawiera natomiast ogólnej normy mającej na celu 

przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, tj. umożliwiającej wyprowadzenie skutków podatkowych z 

takiego stanu rzeczy jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej, czyli w danych 

okolicznościach niesprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. W ocenie Sądu 

powołany przepis art. 199a § 2 o.p. znajduje zastosowanie jedynie w przypadku stwierdzenia 

istnienia w obrocie prawnym czynności pozornej, a nie czynności prawnej dokonanej wyłącznie w 

celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu podatkowego, niemającej jednak cech czynności pozornej. 
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Inaczej tę kwestię ujmując, przepis art. 199a powołanej ustawy nie uprawnia organów podatkowych 

do zignorowania, na gruncie prawa podatkowego, konsekwencji wynikających z ważnych i 

skutecznych czynności prawnych, nawet jeżeli zostały podjęte celem zmniejszenia ciężarów 

podatkowych 

Dalej Sąd podniósł, że regulacja zawarta w treści art. 199a § 2 o.p. stanowi dla organów 

podatkowych instrument pozwalający na "przedefiniowanie rodzaju czynności prawnej", tj. 

wyprowadzenie skutków prawnych przypisanych w ustawie podatkowej do innej czynności prawnej 

niż ta, na którą powołuje się podatnik, jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej, na którą 

powołuje się podatnik, dokonano innej czynności prawnej, jednakże zawsze chodzi o czynności 

prawne dokonane między tymi samymi stronami. Nie daje natomiast powołany przepis możliwości 

podatkowego zakwestionowania skutecznej, ważnej, nie-pozornej czynności prawnej. Kryteria oceny 

pozorności czynności prawnej i skuteczności czynności prawnej ukrytej pod pozorem innej czynności 

wypracowane zostały w piśmiennictwie i orzecznictwie z zakresu prawa cywilnego (art. 83 § 1 k.c.), o 

czym była mowa wyżej. Z tego względu za zasadny Sąd uznał sformułowany w skardze zarzut 

naruszenia art. 199a § 2 o.p. 

Sąd podniósł, że wskutek umowy z 21 maja 2012 r. zawartej między skarżącym, a Funduszem O. VII 

z majątku skarżącego ubył istotny składnik, jakim były akcje E. S.A., a aktywa te przeszły na 

własność Funduszu, czego organy podatkowe nie kwestionują. W toku postępowania organy 

podatkowe, kwestionując czynność prawną, na podstawie której doszło do przeniesienia akcji ze 

skarżącego na Fundusz jako darowiznę, a kwalifikując ją jako czynność odpłatną, nie wykazały 

natomiast jakie to świadczenie wzajemne uzyskał skarżący od Funduszu. Tym samym Sąd za 

konieczne uznał uzupełnienie w tym zakresie materiału dowodowego. Wobec tego za zasadny Sąd 

uznał zarzut naruszenia przepisów postępowania, art. 122, 187 § 1 oraz 191 o.p., gdyż zebrany 

dotychczas materiał dowodowy nie dawał dostatecznych podstaw do sformułowania tezy o odpłatnym 

charakterze umowy z 21 maja 2012 r. 

Jeżeli zaś przesunięcie majątkowe wynikające z treści umowy z 21 maja 2012 r. nastąpiło pod 

tytułem darmym, to wspomnianą umowę należałoby zakwalifikować jako skuteczną i ważną umowę 

darowizny. Wystąpiłyby bowiem w przedmiotowej czynności prawnej wynikające z treści art. 888 § 1 

k.c. cechy umowy darowizny. Biorąc natomiast pod uwagę, że istotą pozorności jest tajność (wobec 

podmiotów trzecich) porozumienia między stronami co do tego, że zamiar wyrażony w treści 

symulowanych oświadczeń woli nie istnieje, istnieje zaś zamiar inny niż ujawniony w symulowanych 

oświadczeniach, nie są pozbawione znaczenia te okoliczności dokonania czynności, które mogą być 

pomocne dla ustalenia rzeczywistego zamiaru stron analizowanej czynności. Z tego względu, w 

ocenie Sądu, niezasadny jest zarzut dokonywania przez organy podatkowe ustaleń niemających 

związku ze sprawą i bezprzedmiotowości postępowania dowodowego. Zamiar, jako zjawisko 

psychiczne osoby, w stosunku do otoczenia przejawia się w określonych działaniach. Z tego względu 

dla odczytania tego zamiaru niezbędna jest analiza okoliczności związanych z zawarciem i 

wykonywaniem umowy. Nie wystarczy w tym zakresie oparcie się na wyjaśnieniach skarżącego i 

osób działających w imieniu drugiej strony umowy, choć nie mogą być one w procesie odtwarzania 

zamiaru stron pominięte. Za niezasadny Sąd uznał jednak zarzut ich pominięcia. 

Sąd pierwszej instancji za niezasadny uznał również zarzut całkowitego pominięcia dokumentów 

finansowych prezentujących zmiany aktywów netto Funduszu na dowód wzrostu wartości aktywów 

netto Funduszu w wyniku zawarcia umowy darowizny. Wzrostu wartości aktywów Funduszu organy 

bowiem nie kwestionują, wskazują natomiast, że ten wzrost aktywów spowodował wzrost wartości 

certyfikatów inwestycyjnych, umarzanych na żądanie spółki W. I. S. & Co i poprzez którą środki 

finansowe trafiały do dyspozycji skarżącego. Zgodzić się należy ze skarżącym, że wartość funduszy 
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inwestycyjnych podlega fluktuacji. Również jednak i to zagadnienie było przedmiotem analizy 

organów podatkowych, które przedstawiły zarówno wartość akcji będących przedmiotem umowy 

między skarżącym, a Funduszem z 21 maja 2012 r., jak i wysokość środków transferowanych z 

Funduszu w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. 

Sąd administracyjny pierwszej instancji nie podzielił także zarzutu pominięcia przez organy motywów 

i celów gospodarczych przyjętego modelu prowadzenia działalności przez skarżącego oraz zarzutu 

nie odniesienia się przez organ odwoławczy do opinii ekspertów prawa cywilnego i podatkowego, 

przedstawionych przez skarżącego. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 199a § 3 o.p. wskazał 

natomiast, że z regulacji tej wynika, iż organy podatkowe są uprawnione, w sytuacji powzięcia 

wątpliwości odnośnie do prawa, bądź stosunku prawnego, do wystąpienia do sądu powszechnego z 

powództwem ustalającym, niemniej jednak przepis ten w żadnym razie nie zwalnia ich od czynienia 

własnych ustaleń czy ocen, we wskazanym zakresie. Organy podatkowe są bowiem uprawnione do 

rozstrzygania tego we własnym zakresie, a możliwość zwrócenia się do sądu ma charakter 

subsydiarny. Nie rozstrzygając na tym etapie postępowania czy w rozpoznawanej sprawie konieczne 

jest wystąpienie do sądu powszechnego podkreślić jednak należy, że obowiązek wystąpienia do sądu 

powszechnego na podstawie art. 199a § 3 o.p. powstaje jedynie wówczas, gdy zgromadzony materiał 

dowodowy pozostawia wątpliwości co do istnienia stosunku prawnego bądź prawa. Wątpliwości takie 

istnieją, gdy zebrany przez organ materiał dowodowy nie pozwala na dokonanie nie budzącej 

wątpliwości wykładni oświadczeń woli stron czynności prawnej oraz ustalenia jej rzeczywistej treści, a 

tym samym nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego sprawy. W każdym innym 

przypadku organy podatkowe samodzielnie ustalają istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego lub 

prawa. 

Odnosząc się do zarzutu nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie określenia 

dokładnego typu jurydycznego niezdefiniowanej czynności odpłatnego zbycia, która jest wskazywana 

przez organy podatkowe jako czynność dysymulowana Sąd zauważył, że obowiązkiem organów 

podatkowych, wynikającym z treści art. 122 o.p., jest dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego. W 

ocenie Sądu, zakres tego obowiązku (głębokość i szczegółowość ustaleń) określa norma 

materialnego prawa podatkowego, opisująca zdarzenie, z którym ustawa podatkowa łączy powstanie 

zobowiązania podatkowego. W rozpoznawanej sprawie normą prawa materialnego, która może 

znaleźć zastosowanie - o ile w postępowaniu podatkowym dokonane zostaną stosowne ustalenia co 

do stanu faktycznego sprawy – jest norma wynikająca z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. (w 

brzmieniu mającym zastosowanie w 2012 r.). Zgodnie z treścią tego przepisu za przychody z 

kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. 

Oznacza to, że konieczne jest wskazanie essentialia negotii czynności dysymulowanej, w tym formy i 

kwoty odpłatności, jaką bezpośrednio skarżący uzyskał w ramach tej czynności od drugiej strony. 

W ocenie Sądu istotną część argumentacji skarżącego stanowiła kwestia związania organów 

indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego. W niniejszym postępowaniu sądowym 

Sąd nie może weryfikować prawidłowości wydanej interpretacji. Kwestia jej waloru ochronnego 

będzie mogła być natomiast oceniona dopiero w świetle ustaleń co do charakteru prawnego umowy 

między skarżącym, a Funduszem z 21 maja 2012 r. Sąd wskazał, że na obecnym etapie 

postępowania istotna jej treść dotyczy skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób 

fizycznych darowizny akcji przez skarżącego na rzecz funduszu inwestycyjnego, a zatem czynności 

dokonanej pod tytułem darmym. 

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., 
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dalej: "p.p.s.a.") uchylił zaskarżoną decyzję, zlecając, aby prowadząc ponownie postępowanie 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uwzględnił ocenę prawną i wskazania co do dalszego 

postępowania wyrażone w niniejszym orzeczeniu. Wypowiadanie się co do zarzutu naruszenia 

przepisów prawa materialnego Sąd uznał za przedwczesne ze względu na konieczność uzupełnienia 

ustaleń faktycznych. Zaznaczył jednak, że w przypadku niewykazania pozorności umowy darowizny 

akcji i zaistnienia, jako czynności dysymulowanej odpłatnego zbycia akcji na rzecz Funduszu, brak 

będzie możliwości zastosowania w sprawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. 

4. W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku pełnomocnik organu zaskarżył wyrok w całości, 

domagając się jego uchylenia w całości, na podstawie art. 185 p.p.s.a. i przekazania sprawy do 

ponownego rozpoznania, ewentualnie jego uchylenia w całości na podstawie art. 188 p.p.s.a. i 

oddalenie skargi oraz zasądzenia kosztów postępowania. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono 

naruszenie: 

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 122, art. 187 § 1 oraz art. 191 o.p. przez 

uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji, w związku z błędnym przyjęciem, że organ nie 

wyjaśnił stanu faktycznego, nie zebrał i wyczerpująco nie rozpatrzył, a także prawidłowo nie ocenił 

materiału dowodowego, co miało wpływ na wynik sprawy, podczas gdy w rzeczywistości poczynione 

przez organ ustalenia faktyczne są wystarczające dla jej prawidłowego rozstrzygnięcia oraz zostały 

dokonane na podstawie kompletnego, wyczerpująco rozpatrzonego i właściwie ocenionego materiału 

dowodowego, czemu też dano wyraz w prawidłowym uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji. 

- art. 141 § 4 p.p.s.a, w związku art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. oraz art. 3 § 1 p.p.s.a, poprzez 

uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji, w związku z błędnym przyjęciem, że konieczne 

jest wykonanie przez organ dodatkowych czynności dowodowych, podczas gdy dodatkowe czynności 

dowodowe nie przyczynią się do poczynienia nowych ustaleń faktycznych mających wpływ na 

końcowy wynik sprawy, co w konsekwencji doprowadziło do zaniechania obowiązku 

przeprowadzenia sądowej kontroli całego rozstrzygnięcia organu podatkowego i nieustosunkowania 

się w uzasadnieniu wyroku do wszystkich istotnych jej aspektów. 

- art. 141 § 4 p.p.s.a. w związku art. 153 p.p.s.a poprzez wadliwe sporządzenie uzasadnienia wyroku 

polegające na nie zawarciu w uzasadnieniu faktycznych wskazań co do dalszego postępowania dla 

organu podatkowego. 

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik skarżącego wniósł o jej oddalenie i zasądzenie 

kosztów postępowania według norm przepisanych. 

5. Rozpoznając niniejszą skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż ma ona 

usprawiedliwione podstawy dlatego należało ją uwzględnić. Skarga kasacyjna wskazuje w petitum na 

podstawy wymienione przez prawodawcę jedynie w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. W niniejszej sprawie, jako 

przesłankę naruszenia przez Sąd, którego orzeczenie zaskarżono, wskazano przepisy prawa 

formalnego. Nie wskazano natomiast expressis verbis przepisu art. 174 pkt 2 p.p.s.a. W petitum 

skargi kasacyjnej powołano się na naruszenie przez Sąd administracyjny pierwszej instancji 

przepisów art. 122 § 1, art. 187 § 1 oraz 191 o.p. Zdaniem tego Sądu wskazane przepisy zostały 

bowiem naruszone przez organy podatkowe podczas wydawania zakwestionowanych przez stronę 

decyzji. 

Naczelny Sąd Administracyjny analizując treść tych decyzji podatkowych oraz ocenę jakiej dokonał 

Sąd administracyjny pierwszej instancji doszedł jednak do przekonania, że materiał dowodowy został 

zebrany w sposób zupełny. Ponadto w zaskarżonym wyroku odnaleźć można z łatwością twierdzenie 

Sądu pierwszej instancji na temat ustaleń faktycznych (s.29) przeczących temu, iż materiał 

dowodowy zgromadzono w sposób niezupełny. Wręcz przeciwnie Sąd nie kwestionuje ustalonego 

przez organy podatkowe przebiegu zdarzeń ani ich finansowych skutków dla podatnika, z czym 
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należy się zgodzić. Sąd akceptuje również wnioski płynące z postępowania podatkowego, że 

dokonanie przez podatnika na rzecz Funduszu O. IV czynności prawnej nazwanej darowizną akcji 

spółki E. o znacznej wartości rynkowej spowodowało znaczny wzrost wartości aktywów Funduszu, a 

tym samym znaczny wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez spółkę cypryjską 

W. I. S. & Co. Sąd uznał jednocześnie za uzasadniony pogląd, że przez strukturę spółek cypryjskich 

podatnik posiadał decydujący wpływ na działania inwestycyjne Funduszu O. VII, a także dysponował 

środkami płynącymi z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu O. VII. Podobnych 

wypowiedzi dostarcza uzasadnienie wyroku w różnych jego miejscach. 

Na tej podstawie należy stwierdzić, że organy podatkowe nie naruszyły przepisu art. 187 § 1 o.p., 

ponieważ materiał dowodowy został zgromadzony w sposób zupełny. Do wniosku takiego prowadzi 

cała treść zaskarżonego wyroku, w którym Sąd obszernie streszcza postępowanie, jakie 

przeprowadzono w tej sprawie w warstwie istotnej dla jej rozstrzygnięcia. Konkluduje on (s. 29), że 

nie kwestionuje się ustalonego przez organy podatkowe przebiegu zdarzeń ani ich finansowych 

skutków dla podatnika. Zdaniem Sądu podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego została więc 

ustalona prawidłowo. Nie celowe jest zatem przytaczanie, w niniejszym wyroku, ponownie sposobu 

ustalenia stanu faktycznego ponieważ w istocie jest on bezsporny. 

Natomiast Sąd, podczas kontroli legalności wydanej decyzji podatkowej, dokonał odmiennej oceny 

prawnej stanu faktycznego w stosunku do oceny prawnej jakiej dokonały organy podatkowe, o czym 

będzie mowa w dalszej części wyroku. Z tego powodu zalecenia zawarte w uzasadnieniu 

zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (s. 36), co do dalszego 

postępowania organów podatkowych po uchyleniu decyzji, wskazujące na potrzebę dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego, są nie uzasadnione i nie celowe. Dlatego mając na uwadze treść art. 

141 § 4 p.p.s.a. Sąd pierwszej instancji bezzasadnie wskazał na konieczność przeprowadzenia 

dalszego postępowania dowodowego. 

Natomiast w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, z punktu widzenia zastosowania przepisu 

prawa materialnego tj. art. 17 ust 1 pkt 6 lit a) u.p.d.o.f., materiał dowodowy jest wystarczający do 

przeprowadzenia subsumpcji lub odmowy jej przeprowadzenia. Z tego punktu widzenia nie ma 

potrzeby uzupełnienia postępowania dowodowego. 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. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż, abstrahując od analizowanego stanu rzeczy, tego rodzaju 

zalecenia Sądu są bezzasadne choćby z tego powodu, iż uczestnicy obrotu prawnego dokonują w 

praktyce różnorakich czynności prawnych nienazwanych co jest efektem swobody kontraktowej. W 

takich przypadkach do obowiązków organów podatkowych nie należy kwalifikacja czynności 

prawnych z punktu widzenia określenia ich nazwanego lub nie nazwanego charakteru, lecz 

kwalifikacja służąca zastosowaniu lub odmowie zastosowania przepisu art. 17 ust 1 pkt 6 lit a) 
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u.p.d.o.f. Przepis ten stanowi o przychodach z kapitałów pieniężnych pochodzących z odpłatnego 

zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Sąd trafnie przy tym zwraca uwagę, iż 

zakres ustaleń faktycznych oraz ocen prawnych wyznaczony został w niniejszej sprawie treścią 

przepisu art. 17 ust 1 pkt 6 lit a) u.p.d.o.f. 

Analizując dalsze zarzuty skargi kasacyjnej należy podnieść, że Sąd nie wyjaśnił na czym konkretnie 

polegało naruszenie przepisu art. 191 o.p., a więc gdzie i w jaki sposób naruszono swobodną ocenę 

dowodów (s. 33). Uzasadnieniem stanowiska Sądu nie może być konstatacja, że zebrany materiał 

dowodowy nie dawał dostatecznych podstaw do sformułowania tezy o odpłatnym charakterze umowy 

z 21 maja 2012 r., na podstawie której podatnik będąc właścicielem akcji E. przeniósł te akcje na 

rzecz Funduszu O. VII. Tezie tej przeczą bowiem wywody Sądu (s. 34), w których stwierdza on, że w 

toku postępowania podatkowego nie pominięto wyjaśnienia podatnika i osób działających w imieniu 

drugiej strony. W tym wypadku Sąd również nie kwestionuje istnienia dowodów w sprawie, lecz ich 

prawną ocenę. Pisze jednocześnie, że nie zostały one uznane za wiarygodne, co z kolei mieści się w 

ocenie materiału dowodowego. W dalszych rozważaniach (s. 34 i nast.) Sąd przyjmuje za prawidłowe 

inne ustalenia faktyczne, odrzucając jednocześnie zarzuty Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie 

wskazujące na całkowite pominięcie, podczas sądowoadministracyjnej kontroli, dokumentów 

finansowych prezentujących zmiany aktywów netto Funduszu, będących dowodem wzrostu wartości 

aktywów netto Funduszu w wyniku zawarcia umowy nazwanej umową darowizny. 

Natomiast z akt sprawy wynika, że ciąg zdarzeń gospodarczych i przepływów finansowych wskazuje 

na to, że czynność prawna dokonana w formie umowy z 21 maja 2012 r. nazwana umową darowizny 

skutkowała osiągnięciem określonych przychodów podatkowych przez J. W. Stanowisko to zostało 

poparte bogatym materiałem dowodowym, w tym źródłowym, czego, jak powiedziano wyżej, Sąd w 

istocie nie neguje. Zgodzić się zatem trzeba ze stanowiskiem strony skarżącej, a więc Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Lublinie, że w decyzjach podatkowych przedstawione zostały działania 

podatnika i towarzyszące im przepływy finansowe w ujęciu chronologicznym, z podaniem stron tych 

operacji, wartości i tytułów. 

Natomiast w petitum skargi kasacyjnej nie wymieniono, wśród naruszonych przez Sąd przepisów, 

regulacji materialnoprawnych na co zwracali uwagę pełnomocnicy podatnika w toku rozprawy przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym, a następnie piśmie procesowym z 23 września 2019 r. 

zatytułowanym " Załącznik do protokołu rozprawy". Uchybienie to nie uwolniło jednak Sądu od 

obowiązku oceny zaskarżonego wyroku z punktu widzenia naruszenia norm prawa materialnego. 

Zgodnie z uchwałą pełnego składu NSA z 26 października 2009 r., I OPS 10/09: "Przez rozpoznanie 

sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w granicach skargi kasacyjnej należy rozumieć 

rozpoznanie sprawy w ramach wyznaczonych wszystkimi zarzutami, przytoczonymi w powołanych 

podstawach kasacyjnych. Odstąpienie zatem od ustosunkowania się do wszystkich zgłoszonych 

zarzutów kwalifikowane być musi jako nieznajdujące uzasadnienia prawnego odstępstwo od zasady 

związania granicami skargi kasacyjnej i powinno zostać ocenione w ten sam sposób jak wyjście poza 

granice skargi kasacyjnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że art. 183 § 1 p.p.s.a. wprowadza zarówno 

ograniczenie do rozpoznania skargi kasacyjnej w tych granicach, ale także i obowiązek jej 

rozpoznania właśnie w tych granicach (J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. 

Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006, s. 72). (...) w 

sytuacji, gdy strona przytoczy w petitum skargi kasacyjnej wyłącznie zarzut naruszenia prawa przez 

organ administracji publicznej, nie powiązawszy go z zarzutem naruszenia prawa przez WSA, nie jest 

uzasadnione bezwarunkowe i automatyczne dyskwalifikowanie takiej skargi z powołaniem się na 

niedopełnienie wymogów określonych w art. 176 p.p.s.a. ("przytoczenie podstaw kasacyjnych"). W 

każdym bowiem postępowaniu przed organem władzy publicznej - a w szczególności przed sądem - 
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obowiązuje tzw. zasada falsa demonstratio non nocet, zgodnie z którą błędne oznaczenie sprawy nie 

powinno pociągać za sobą automatycznie odmowy jej rozpoznania (m.in. orzeczenie TK z 3 grudnia 

1996 r., K 25/95)." Zarzuty takie płyną bowiem z treści uzasadnienia skargi kasacyjnej. Są one 

wyraźnie wyartykułowane i korespondują z wypowiedziami Sądu administracyjnego pierwszej 

instancji zawartymi w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Wobec tego muszą być wzięte pod 

uwagę w toku postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Dotyczą one uchybienia przepisom art. 17 ust 1 pkt 6 lit a) u.p.d.o.f. polegającego na błędnej ocenie 

Sądu pierwszej instancji subsumpcji dokonanej przez organy podatkowe. Zarzut ten łączy się z 

wadliwym zrozumieniem przez Sąd sensu przepisów art. 199a § 1 i § 2 o.p. oraz jego zastosowania 

w niniejszej sprawie. W niniejszej sprawie, o czym była mowa, stan faktyczny został ustalony w 

sposób zupełny. Natomiast jego ocena prawna nie została dokonana w sposób prawidłowy. Z normy 

prawnej wywiedzionej z przepisów art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) w zw. z art. 38b ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że 

osoba fizyczna, która uzyskała przychód z odpłatnego zbycia akcji jest obowiązana zapłacić podatek 

od osiągniętego dochodu z zastosowaniem stawki 19%. Prawidłowo zrekonstruowana hipoteza tej 

normy wskazuje przy tym, że chodzi tu o przychody z odpłatnego zbycia akcji, niezależnie od tego 

poprzez dokonanie jakiej czynności prawnej nastąpiło ich odpłatne zbycie. W niniejszej sprawie, 

wbrew temu co wywiódł sąd pierwszej instancji, warunki określone w hipotezie tej normy ziściły się. 

Nastąpiło odpłatne zbycie akcji, w wyniku którego podatnik uzyskał dochód podlegający 

opodatkowaniu. W stanie faktycznym nie została bowiem zawarta umowa darowizny, lecz została 

dokonana czynność prawna odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. 

Taka kwalifikacja prawnopodatkowa stanu faktycznego jest determinowana prawidłowym 

odczytaniem norm prawnych wynikających z przepisów art. 199 § 1 i 2 o.p., czego Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Lublinie nie uczynił. Zgodnie z przepisem art. 199a § 1 tej ustawy 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. 

Dopiero na podstawie tak określonej treści czynności prawnej organ podatkowy wywodzi określone 

skutki podatkowe. 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. 

W związku z tym, w pierwszej kolejności należy odwołać się do rozwijanych w nauce prawa 

cywilnego na tle przepisu art. 83 k.c. koncepcji pozornych czynności prawnych. Pierwsza z nich 

zakłada istnienie dwóch czynności prawnych dokonanych pomiędzy tymi samymi stronami. Chodzi tu 

o czynność pozorną, a więc tzw. czynność symulowaną oraz czynność ukrytą, czyli tzw. czynność 

dysymulowaną (zob. pozycje przywołane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie: A. 

Jedliński, Komentarz do art. 83 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, Lex 2012; A. G. 

Harla, Ważność umowy zawartej z osobą fizyczną, która przy zawarciu umowy podała się za kogoś 

innego, "Palestra" 2002, z. 11-12, s. 54 i n.; a także np. A. Wolter, I. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo 

cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1999, s. 306). W prezentowanym ujęciu przyjmuje się, że w 
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razie stwierdzenia pozorności czynności prawnej skutki wywodzi się z czynności ukrytej, pod 

warunkiem, że jest ona ważna. Natomiast druga z koncepcji czynności pozornych, tzw. koncepcja 

monistyczna, przyjmuje, że dwa oświadczenia woli, tj. oświadczenie pozorne i ukryte, konstruują 

jedną połączoną czynność prawną (zob. M. Gutowski, Konstrukcyjne przesłanki nieważności 

czynności prawnej, [w:] M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Legalis 2019; Z. Radwański, 

Wady oświadczenia woli, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. 

Radwański, Warszawa 2008, s. 392-393; K. Mularski, Pozorność oświadczenia woli. Zarys 

problematyki semiotycznej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2007, nr 3, s. 611 i n.; M. Kępiński, 

Pozorność w umowach o przeniesienie własności nieruchomości, "Nowe Prawo" 1969, nr 9, s.1373–

1380). Oświadczenie pozorne podlega uzewnętrznieniu, ponieważ intencją stron czynności jest 

przyznanie mu doniosłości prawnej w obrocie prawnym. Z kolei w rzeczywistości strony dążą do 

wywołania skutków prawnych na podstawie oświadczenia ukrytego. 

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 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. 

Przyjmując zatem za punkt wyjścia koncepcję pojedynczej czynności pozornej należy zauważyć, że 

w rozpatrywanym stanie faktycznym zaistniała pozorność czynności prawnej. W istocie strony nie 

zawarły umowy darowizny akcji spółki E. S.A., lecz dokonały czynności prawnej odpłatnego zbycia 

akcji spółki E. S.A. Oświadczenie woli podlegające jej uzewnętrznieniu miało więc wskazywać na 

chęć przekazania przez podatnika pod tytułem darmym akcji spółki E. S.A. O. VII Funduszowi 

Inwestycyjnemu Zamkniętemu. Natomiast oświadczenie ukryte oznaczało w istocie wolę odpłatnego 

zbycia akcji spółki. W zaistniałym stanie faktycznym została więc dokonana jedna czynność prawna. 

Była nią czynność prawna odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. Taki właśnie był cel dokonanej 

czynności prawnej, a nie nieodpłatne przeniesienie własności akcji spółki tytułem darowizny. 

Dodać należy, iż w cywilistyce od dawna rzeczą wiadomą jest, że czynność prawna, jako zachowanie 

prawnie doniosłe, stanowi metodę określonego postępowania danego podmiotu lub podmiotów 

ukierunkowaną na wywołanie określonego skutku prawnego. Na jego osiągnięcie może więc składać 

się kilka pojedynczych czynności prawnych lub faktycznych, które, z uwagi na ten skutek, tworzą 

jedną czynność prawną (zob. Z. Ziembiński, K. Daszkiewicz, S. Sołtysiński, Trójgłos o prawniczym 

pojęciu czynu, "Studia Prawnicze" 1971, z. 29, s. 20-45). Dlatego czynność prawna co prawda może 

nie być wprost nazwana w przepisach prawnych. Może ona za to składać się z szeregu powiązanych 

ze sobą czynności prawnych uregulowanych wprost w przepisach prawnych, które zostały dokonane 

w niewielkich odstępach czasowych pomiędzy sobą po to, aby wywołać określony skutek prawny. 

Natomiast taka rozbudowana czynność prawna powinna spełniać przewidziane w przepisach 

ogólnych prawa cywilnego wymagania stawiane czynnościom prawnym. W konsekwencji może ona 
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podlegać ocenie pod kątem zgodności z normami prawnymi wywiedzionymi z przepisów części 

ogólnej kodeksu cywilnego, w tym z przepisów dotyczących wadliwości czynności prawnych. 

Z ustalonego przez organy podatkowe stanu faktycznego wynika, że czynność prawna odpłatnego 

zbycia akcji spółki E. S.A. składała się w istocie ze zbioru powiązanych ze sobą czynności. 

Powiązania pomiędzy nimi zachodziły z uwagi na podmioty oraz treści stosunków prawnych 

powstałych na skutek dokonania tych czynności. Co prawda, stronami tych czynności były różne 

podmioty. Niemniej, jak wynika ze stanu faktycznego, w tych podmiotach zaangażowany kapitałowo 

był jeden podatnik. Tym samym posiadał on decydujący wpływ na oświadczenia woli poszczególnych 

podmiotów będących stronami dokonanych czynności. Nie ulega wątpliwości, że skutkiem dokonania 

czynności prawnej odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. było uzyskanie przez tego podatnika 

przysporzenia majątkowego. Pierwszą czynnością składającą się na tą czynność prawną było 

przeniesienie własności akcji spółki E. S.A. na rzecz O. VII F. I. Z. Przyczyniło się ono do wzrostu 

wartości aktywów funduszu, co skutkowało wzrostem wartości certyfikatów inwestycyjnych 

zakupionych wcześniej przez spółkę komandytową W. I. S. & Co. W konsekwencji, wraz z 

sukcesywnym wpływaniem do Funduszu żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych formułowanych 

przez spółkę W. I. S. & Co, następowało ich wykupywanie oraz umorzenie. W wyniku tego spółka 

otrzymywała środki pieniężne. Natomiast ostatnią czynnością było przekazanie tych środków 

pieniężnych podatnikowi przez spółkę W. I. S. & Co. W istocie stanowiło ono spełnienie świadczenia 

przez O. VII F. I. Z. w zamian za nabyte akcje spółki E. S. A. Należy przy tym podkreślić, że w świetle 

przepisu art. 356 § 2 k.c. świadczenie pieniężne może zostać spełnione nie tylko osobiście przez 

dłużnika, lecz także przez osobę trzecią. Dlatego przekazywanie podatnikowi środków przez spółkę 

W. I. S. & Co stanowiło spełnienie świadczenia wzajemnego. Nastąpiło ono jednak dopiero po 

wzroście wartości aktywów O. VII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na skutek nabycia akcji 

spółki E. S.A. 

Wbrew zatem temu, co wskazał sąd pierwszej instancji, organy podatkowe wykazały świadczenie 

wzajemne, które uzyskał podatnik. Jego określenie wiązało się jednak z prawidłowym ustaleniem 

treści czynności prawnej, przy uwzględnieniu zgodnego zamiaru stron i celu tej czynności. Stanowiło 

go więc uzyskanie środków pieniężnych w zamian za akcje spółki E. S.A. Podatnik, otrzymując środki 

pieniężne od spółki W. I. S. & Co uzyskał więc przysporzenie majątkowe, które wiązało się z 

powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągnął on 

bowiem przychód z czynności odpłatnego zbycia akcji spółki E. S.A. na rzecz O. VII F. I. Z. Tym 

samym organy podatkowe prawidłowo zakwalifikowały skutek czynności prawnej odpłatnego zbycia 

akcji w postaci osiągnięcia z tego tytułu przychodu jako ten, który wypełnia hipotezę normy 

zrekonstruowanej z przepisów art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) w zw. z art. 38b ust. 1 u.p.d.o.f. 

Z tych wszystkich przyczyn, na podstawie art. 188 p.p.s.a., zaskarżony wyrok należało uchylić w 

całości i rozpoznać skargę. Natomiast o kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono zgodnie z 

art. 203 pkt 2 tej ustawy i § 14 ust. 1 pkt. 2 lit a) w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z § 2 pkt 9 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności 

radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.).  
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3. III SA/Wa 496/18 - Wyrok WSA w Warszawie – art. 11 UPDOP 

Data 

orzeczenia 
 

2019-02-04 orzeczenie nieprawomocne 
 

Data wpływu 
 

2018-02-16  

Sąd 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  

Sędziowie 
 

Honorata Łopianowska /przewodniczący sprawozdawca/  

Symbol z 

opisem 
 

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych  

Hasła 

tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Skarżony 

organ 
 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

Treść wyniku 
 

Uchylono zaskarżoną decyzję 

Zasądzono zwrot kosztów postępowania  

Powołane 

przepisy 
 

Dz.U. 2017 poz 201 art. 119a § 1, art. 191, art. 120, art. 121 § 1 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn. 

Dz.U. 2000 nr 94 poz 1037 art. 529 § 1 pkt 4 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 

Dz.U. 2011 nr 74 poz 397 art. 1, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 4a pkt 4, art. 

12 ust. 9 pkt 9, i ust. 3j, art. 16g ust. 2 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst 

jednolity 

Dz.U. 2016 poz 1047 art. 13 ust. 4, art. 21 ust. 1 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - tekst jedn. 

Dz.U. 2009 nr 160 poz 1268 art. 23a ust. 1-5, art. 1 pkt 1 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 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  

SENTENCJA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia 

WSA Honorata Łopianowska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Maciej Kurasz, sędzia WSA 

Waldemar Śledzik, Protokolant referent stażysta Agnieszka Dominiak, po rozpoznaniu na rozprawie 

w dniu 14 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi M. S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości 

zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. 1) uchyla 

zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] na rzecz M.S.A. z 

siedzibą w [...] kwotę 107 217 zł (słownie: sto siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem 

zwrotu kosztów postępowania sądowego.  

UZASADNIENIE 

I. Stan sprawy przedstawia się następująco: 

I. Postanowieniem z [...] września 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] [obecnie 

Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w [...] wszczął w stosunku do M. S.A. [dalej: Skarżąca] 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000201
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110740397
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001047
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091601268
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postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych za 2011 rok. W następstwie przeprowadzonego postępowania oraz 

dokonanej analizy całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie Dyrektor Urzędu 

Kontroli Skarbowej w [...], decyzją z [...] września 2016 r. określił Skarżącej wysokość zobowiązania 

podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. w kwocie 139 621 502,00 zł. 

2. Od powyższej decyzji pismem z 25 października 2016 r. Skarżąca wniosła odwołanie, które zostało 

uwzględnione przez Dyrektora Izby Skarbowej w [...] obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 

w [...] decyzją z [...] lutego 2017 r. 

3. W wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania Naczelnik [...] Urzędu Celno - Skarbowego 

w [...], decyzją z [...] września 2017 r. określił wysokości zobowiązania podatkowego w podatku 

dochodowym od osób prawnych za 2011 r. w kwocie 131 641 799,00 zł. 

Oceniając operację przeniesienia wszystkich nieruchomości należących do M. S.A., zgrupowanych w 

stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonym Oddziale ds. Nieruchomości 

uznano, że czynność ta stanowi restrukturyzację w rozumieniu definicji zawartej w § 23a ust. 2 

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]. W ocenie Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w [...] przedmiotowa 

transakcja nie została przeprowadzona na warunkach w jakich przeprowadziłyby ją niezależne 

podmioty i w wyniku tego M. S.A. wykazała w 2011 r. dochód niższy od tego, którego należałoby 

oczekiwać, gdyby przedmiotowe powiązania i ich wpływ na przebieg transakcji nie istniały. W 

konsekwencji Naczelnik [...] Urzędu Celno- Skarbowego w [...] określił wysokość [kwota 402 286 

026,93 zł] należnej Spółce tzw. opłaty restrukturyzacyjnej w postaci rekompensaty utraty znaczących 

dla Spółki aktywów oraz potencjału zysków. O kwotę tej opłaty zwiększono przychody Spółki. 

Jednocześnie uznano prawo Spółki do korekty przychodów w konsekwencji prawomocnych wyroków 

sądowych i zawartych ugód zobowiązujących Spółkę do zwrotu kontrahentom nienależnie pobranych 

opłat, co spowodowało to zmniejszenie przychodów o kwotę 2 258 536,37 zł. 

W zakresie kosztów uzyskania przychodów organ pierwszej instancji ponownie zakwestionował 

koszty ubytków powstałych w wyniku zepsucia i strat naturalnych w wysokości 60 576 805,97 zł z 

powodu braku odpowiedniego ich udokumentowania. Ponadto Naczelnik [...] Urzędu Celno-

Skarbowego w [...] uznał prawidłowość kwoty dodatniej wartości firmy wynikającej z faktury VAT nr 

[...], tj. 278 464,40 zł. Stwierdził, że Spółka nie udokumentowała w sposób zasługujący na 

uwzględnienie korekt wartości firmy związanej z zakupem przez R. Sp. z o.o. Spółka Spółka K. G.. 

Organ uznał, że w konsekwencji wydatki z tytułu nieprawidłowego określenia podstawy naliczenia 

dodatniej wartości firmy w kwocie 2 817 845,10 zł nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. 

Ponadto, w ponownie przeprowadzonym postępowaniu organ pierwszej instancji uznał wydatki 

związane z tzw. alokacją w kwocie 1 096 117,93 zł poniesione na rzecz Spółki M. Sp. z o.o. Spółka 

Spółka Komandytowa za koszty uzyskania przychodów M.S.A. 

4. Pismem z 25 października 2017 r., Skarżąca złożyła odwołanie, w którym wniosła o uchylenie w 

całości zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy. 

5. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] po rozpatrzeniu odwołania decyzją z [...] grudnia 2017 

r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. 

W uzasadnieniu organ wskazał, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że M. S.A. 

jest spółką prawa polskiego, której jedynym akcjonariuszem jest M. B.V, z siedzibą w Holandii [dalej: 

MBV]. M. B.V jest jednocześnie jedynym udziałowcem innej polskiej spółki, W.. W dniu 30 grudnia 

2011 r. W. przejęła w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie w trybie art. 9 § 1 pkt 4 ustawy z 
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15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej Ksh] 

część majątku spółki M.S.A. w postaci "Oddziału ds. Nieruchomości". Majątek ww. spółki dzielonej 

[M. S.A.] przeniesiony na rzecz spółki przejmującej [W.] w wyniku wydzielenia stanowił 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziły m.in. składniki materialne, tj. 

nieruchomości, w których M. S.A. prowadziła działalność gospodarczą polegającą zarówno na 

sprzedaży hurtowej jak i na działalności nieruchomościowej. 

Organ podkreślił, że w tym samym dniu, w którym doszło do przeniesienia "Oddziału ds. 

Nieruchomości" w wyniku podziału przez wydzielenie, M. S.A. zawarła z W. umowy na dzierżawę 

nieruchomości będących przedmiotem ww. wydzielenia [obiekty budowlane, miejsca parkingowe, 

części gruntu]. Tym samym, każde centrum handlowe dotychczas należące do M. S.A. zostało 

wydzierżawione tej Spółce na podstawie odrębnej umowy. W przypadku hali w K. umowę zawarto z 

firmą G. sp. z o.o., zaś w przypadku hali w R. z firmą G. sp. z o.o. [Spółki kontrolowane od 31 grudnia 

2011 przez W. Sp. z o.o. – ich jedynego udziałowca]. Organ zauważył, że analiza przedmiotowych 

dokumentów wykazała, że umowy te zostały zawarte na analogicznych warunkach, wobec czego na 

potrzeby postępowania szczegółowej analizie poddano – jako referencyjną – umowę na dzierżawę 

obiektu "Hali M." określonej numerem [...] i zlokalizowanej w B. 

Zgodnie z przedmiotową umową W. [Wydzierżawiający] posiada prawa do gruntu o łącznej 

powierzchni 85.497 m2 wraz z posadowionymi na gruncie obiektami budowlanymi, z czego M. S.A. 

[Dzierżawca] dzierżawi nieruchomość, na którą składają się: budynek o powierzchni 14 428 m2, 774 

m2 stanowiska parkingowe oraz grunt o powierzchni 47 378 m2. Umowa weszła w życie z dniem 30 

grudnia 2011 r. i została zawarta na 15 lat, z możliwością odnowienia na dwa kolejne 10-letnie 

okresy, a w przypadku gdy pod koniec okresu obowiązywania [odnowienia] umowa nie zostanie 

wypowiedziana lub odnowiona – zostaje automatycznie przedłużona na kolejne roczne okresy. 

Strony ustaliły roczny podstawowy czynsz najmu w wysokości 1 158 770,04 EUR [96 564,17 

EUR/miesięcznie], który mógł być skorygowany wg wskaźnika określonego w umowie. Umowa 

zawierała również uregulowania, iż w stosownych wypadkach, M.S.A. zwróci W. wszelkie podatki 

płatne przez W. z tytułu posiadania i/lub własności i/lub prawa użytkowania wieczystego 

Nieruchomości [czynsz dodatkowy], z wyłączeniem opłat za prawo użytkowania wieczystego oraz 

czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości lub jej części przez W. od właściciela lub użytkownika 

wieczystego nieruchomości. Ponadto, jako czynsz dodatkowy, który zobowiązana była zapłacić M. 

S.A., miały zostać zakwalifikowane wszelkie inne kwoty, co do których nie stwierdzono wyraźnie w 

umowie, że powinna je uiszczać W. sp. z o.o. W ramach czynszu dodatkowego M. S.A. była 

zobowiązana do ponoszenia kosztów ubezpieczenia zapewnianego przez W. sp. z o.o., tj. 

standardowego majątkowego ubezpieczenia nieruchomości od wszystkich rodzajów ryzyka, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właściciela/posiadacza nieruchomości oraz 

ubezpieczenia od utraty czynszu przez W., jeśli podmiot ten zdecyduje się takie wykupić. Ponadto M. 

S.A. zobowiązała się do zapewnienia we własnym zakresie ubezpieczenia z tytułu ogólnej 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Zgodnie z umową M. 

S.A. odstąpiła od jakichkolwiek roszczeń w związku z potencjalnymi wadami lub brakami dotyczącymi 

stanu nieruchomości występującymi w dniu wejścia w życie umowy. Zgodnie z zapisami 

przedmiotowej umowy W. nie była zobowiązana do naprawy ani utrzymania nieruchomości. Do 

obowiązków M. S.A. należały prace konserwatorskie, naprawy, wymiana i utrzymanie w dobrym 

stanie wszystkich części nieruchomości, dostosowywanie nieruchomości do wyższych standardów 

określonych przez prawo. Odnośnie rozwiązania omawianej umowy Strony ustaliły, że mogło ono 

nastąpić wyłącznie z przyczyn wyraźnie określonych, w tym w szczególności w przypadku naruszenia 

niżej wymienionych postanowień umowy, tj. gdy dzierżawca nie zapłaci czynszu w kwocie równej 3-
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miesięcznemu czynszowi, dzierżawca stanie się niewypłacalny, na wniosek dzierżawcy lub wobec 

niego toczy się postępowanie dotyczące ustanowienia zarządcy, syndyka, nadzorcy sądowego lub 

kuratora nad majątkiem dzierżawcy, dzierżawca nie wykonał lub naruszył istotne postanowienia 

umowy lub w przypadku wystąpienia innych istotnych przyczyn. Jeśli w związku z powyższym W. sp. 

z o.o. zdecydowałaby się na rozwiązanie umowy, była uprawniona do dochodzenia odszkodowania. 

Stosownie do zapisów analizowanej umowy M. S.A. była obowiązana ponosić dodatkowe koszty 

związane z najmem, tj.: 

- stałe opłaty publiczne dotyczące nieruchomości, w szczególności podatki, opłaty z wyłączeniem w 

stosownych przypadkach opłat za prawo użytkowania wieczystego oraz czynszu z tytułu dzierżawy 

nieruchomości lub jej części przez Wydzierżawiającego od właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości lub jej części] 

- koszty zaopatrzenia w wodę i odwodnienia, w tym opłaty i inne koszty najmu i kalibracji urządzeń 

pomiarowych i innych urządzeń z tym związanych, 

- koszty dostaw energii elektrycznej, w tym opłaty i inne koszty za najem urządzeń pomiarowych i 

innych urządzeń z tym związanych, 

- koszty ogrzewania i podgrzewania wody, eksploatacji, konserwacji i kontroli urządzeń z tym 

związanych, 

- koszty klimatyzacji i chłodzenia, w tym koszty eksploatacji urządzeń z tym związanych, 

- koszty związane z ochroną przeciwpożarową, w tym koszty stosownych instalacji, ich kontroli i 

konserwacji, 

- koszty systemu centralnego sterowania budynkiem w zakresie wentylacji, oświetlenia, ogrzewania, 

chłodzenia i innych systemów technicznych, 

- koszty utrzymania zieleni, w tym koszty rekultywacji roślin i drzew oraz utrzymanie placów zabaw, 

dróg dojazdowych i innych obszarów dla ruchu, 

- koszty oczyszczania ulic i usuwania śniegu na wszystkich powierzchniach komunikacyjnych takich 

jak drogi dojazdowe, chodniki i parkingi, 

- koszty wywozu odpadów, w tym opłaty publiczne i koszty procedur niepublicznych, 

- koszty oświetlenia zewnętrznego, 

-koszty czyszczenia kominów i innych rur wydechowych, w tym opłaty, 

- koszty ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń OC, w szczególności ubezpieczenie od wszelkich 

ryzyk związanych z nieruchomością, ubezpieczenie pokrywające zbicie oszkleń i zanieczyszczenie 

wody, ubezpieczenie od odpowiedzialności właściciela oraz ubezpieczenie utraty czynszu z okresem 

odpowiedzialności odszkodowawczej do 24 miesięcy; w tym koszty zawarcia umów i usług. 

W dniu zawarcia umowy strony zmieniły jej postanowienia aneksem nr 1. Zmiany dotyczyły 

uregulowania stosunków pomiędzy W. sp. z o.o., M. S.A. a innymi podmiotami, które wynajmują lub 

dzierżawią przedmiotowe nieruchomości, na podstawie umów zawartych uprzednio z M. S.A. W 

szczególności uzgodniono, że nieruchomość, którą będzie dzierżawiła M. S.A. nie obejmuje 

powierzchni zajmowanych przez inne podmioty. Do aneksu załączono listy tych podmiotów wraz z 

listą zawartych umów. Dotyczy to podmiotów dzierżawiących powierzchnie pod działalność usługową 

lub handlową na terenie nieruchomości należących dotychczas do M. S.A. i opłacających z tego 

tytułu czynsz na rzecz M. S.A. Zgodnie z aneksem, M. S.A. była nadal zobowiązana do pełnienia 

świadczeń na rzecz innych dzierżawców i najemców [zgodnie z postanowieniami zawartych umów], 

w szczególności do dostarczania mediów, umożliwienia dostępu i korzystania z ciągów 

komunikacyjnych, wspólnych powierzchni, parkingów, udostępnienia terenu i powierzchni do celów 

reklamowych lub zapewniających funkcjonowanie urządzeń należących do najemców. Opłaty z ww. 

tytułów uiszczała M. S.A., a następnie zgodnie z umową przedkładała wyspecyfikowaną fakturę do 
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W.. Aneks zawierał również zapis, że w przypadku zakończenia umowy z którymkolwiek z innych 

wynajmujących lub wydzierżawiających, W. jest uprawniony do włączenia dotychczas zajmowanej 

przez taki podmiot powierzchni do powierzchni wynajmowanej przez M. S.A. Organ stwierdził, że 

Spółka podpisała umowy na dzierżawy 30 centrów handlowych z roczną łączną kwotą czynszu 39 

060 729,48 euro. Dodatkowo na rzecz W. przekazano grunty zlokalizowane w L. oraz P. będące w 

posiadaniu M. S.A. 

Organ stwierdził, że w następstwie podziału M. S.A. przez wydzielenie, nieruchomości należące 

uprzednio do ww. Spółki przeszły na własność W. sp. z o.o. Jednocześnie M. S.A. zawarła z W. 

szereg umów na korzystanie z przedmiotowych nieruchomości w formie dzierżawy. Powyższe 

umożliwiło M. S.A. prowadzenie działalności handlowej z wykorzystaniem ww. nieruchomości. 

Konsekwencją przeniesienia własności nieruchomości na rzecz W. było również wejście tej Spółki w 

prawa i obowiązki M. S.A. w zakresie umów najmu zawartych z podmiotami trzecimi. 

Organ podkreślił, iż ww. transakcja podziału przez wydzielenie nie miała praktycznie wpływu na 

pełnione przez M. S.A. funkcje i ponoszone ryzyka związane z przedmiotowymi nieruchomościami. 

Treść zawartych umów wskazuje, iż przed restrukturyzacją [podział przez wydzielenie] na poziomie 

lokalnym [polskim] Grupy M. istniał podmiot zajmujący się zarządzaniem i obsługą nieruchomości 

należących i użytkowanych przez M. S.A. Podmiotem tym była M. Sp. z o.o. której, przed 

restrukturyzacją M. S.A. zlecała praktycznie wszystkie czynności związane z obsługą nieruchomości, 

ich utrzymaniem, remontem i konserwacją, a także czynności związane z planowaniem i 

prowadzeniem nowych inwestycji. Powyższa sytuacja nie uległa zmianie w wyniku restrukturyzacji. 

Nadal bowiem to w gestii M. S.A. pozostały czynności związane z działalnością nieruchomościową, 

które to Spółka na swój koszt zlecała M. Sp. z o.o. Wprawdzie Spółka w momencie restrukturyzacji 

rozwiązała część umów dotyczących zarządzania i obsługi nieruchomości, to jednak w krótkim czasie 

zawarła kolejne umowy z tym samym podmiotem [M. Sp. z o.o.] dotyczące w większości usług 

związanych z działalnością nieruchomościową o zakresie analogicznym jak przed restrukturyzacją. Z 

treści umów wynika, że M.S.A. nadal prowadziła m.in. działalność inwestycyjną. Jedynym elementem 

związanym z przedmiotowymi nieruchomościami, który faktycznie realizował W. pozostawała w 

zasadzie działalność administracyjna polegająca na gromadzeniu dokumentacji dotyczącej 

przedmiotowych nieruchomości. Wszystkie pozostałe elementy w zakresie działalności 

nieruchomościowej na podstawie zawartych umów nadal pozostawały w gestii M. S.A. Tym samym 

przeniesienie własności nieruchomości ze spółki M. S.A. na W. nie wiązało się z przeniesieniem 

istotnych ekonomicznie funkcji i ryzyk [jeżeli nawet przyjąć, że do przeniesienia tych elementów 

doszło, to na podstawie podpisanych pomiędzy W. a M. S.A. umów ciężar ich ponoszenia został 

ponownie przeniesiony na rzecz kontrolowanej Spółki]. Doszło natomiast do przeniesienia praw 

własności przedmiotowych nieruchomości i towarzyszącego tym aktywom potencjału zysków. Skoro 

nie doszło do przeniesienia żadnych istotnych funkcji i ryzyk na rzecz W., to nieuzasadnione jest 

zmniejszenie w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji potencjału zysku Strony. Zdaniem organu, 

M. S.A. jako podmiot posiadający znaczące aktywa oraz znaczący potencjał zysków związanych z 

tymi aktywami, w chwili ich utraty [niezwiązanej z przeniesieniem żadnych istotnych funkcji i ryzyk] 

powinien uzyskać odpowiednią rekompensatę uzasadniającą stratę takiego potencjału na rzecz 

podmiotu powiązanego. 

Przechodząc do funkcji pełnionych przez strony przed i po restrukturyzacji Organ zauważył, że w 

wyniku tej operacji nie nastąpiło istotne ich przesunięcie. Większość pełnionych w związku z 

działalnością nieruchomościową funkcji była na mocy zawartych bezpośrednio po restrukturyzacji lub 

nadal obowiązujących umów, przyporządkowane do M. S.A. Tym samym zmiana właściciela 

nieruchomości nie wiązała się ze zmianami pełnionych funkcji i ponoszonych ryzyk; zmiana 
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właściciela nieruchomości wpłynęła wręcz niekorzystnie na sytuację finansową M. S.A. Organ 

wskazał, że przed restrukturyzacją funkcją przynależną M. S.A. jako właścicielowi nieruchomości, 

było naliczanie kosztów amortyzacji posiadanego majątku a w związku z utratą prawa własności 

Spółka nie mogła już obciążać kosztów uzyskania przychodów kwotą amortyzacji z tego tytułu. Prawo 

to przysługiwało wyłącznie W.. Po stronie M. S.A. ujawniła się z kolei inna funkcja, tj. konieczność 

zapłaty czynszu dzierżawnego w wysokości wielokrotnie większej niż dotychczasowa amortyzacja. 

Organ skonstatował, że roczna wartość kosztów amortyzacji przed restrukturyzacją wynosiła 58 779 

738,59 zł, natomiast wartość czynszu dzierżawnego odniesionego w ciężar kosztów uzyskania 

przychodów M. S.A. wynosiła 172 523 429,97 zł [równowartość 39 060 728,48 euro wg kursu 

średniego NBP na dzień zawarcia umów najmu]. Powyższe było dla Spółki niekorzystne, gdyż 

poprzez zwiększenie kwoty ponoszonych kosztów pogarszało jej wynik finansowy oraz wprowadzało 

nowe niewystępujące dotychczas ryzyko kursowe spowodowane tym, że czynsz najmu był 

denominowany w euro. Oprócz działalności handlowej prowadzonej pod firmą M. S.A. na terenie 

centrów handlowych podnajmowano powierzchnie innym podmiotom [punkty gastronomiczne, małe 

sklepy itp.] – w 2011 r. osiągnięto z tego tytułu przychody w kwocie przekraczającej 20 mln zł. Utrata 

prawa własności wiązała się z utratą tych przychodów przez M. S.A., gdyż są one przynależne 

właścicielowi nieruchomości. 

W ocenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...], zidentyfikowane funkcje i ryzyka ponoszone 

przez poszczególne strony spornej transakcji nie odpowiadają rozkładowi funkcji i ryzyka pomiędzy 

podmiotami niezależnymi. Żaden niezależny podmiot nie zgodziłby się na przekazanie bez 

wynagrodzenia, wypracowanego w toku wieloletniej działalności inwestycyjnej majątku, bez 

uzyskania istotnych korzyści ekonomicznych z tego tytułu w postaci wynagrodzenia, bądź zmian 

istotnych i niosących za sobą potencjał zysków, ryzyka i funkcji. Tymczasem przeprowadzona 

restrukturyzacja nie tylko nie poprawiła sytuacji ekonomicznej M. S.A., lecz wręcz przyczyniła się do 

jej znacznego pogorszenia, co powoduje, że zaistniały przesłanki uprawniające organ podatkowy do 

zastosowania art. 11 u.p.d.o.p. Organ zauważył, że tylko w przypadku, gdy powiązanie stron 

transakcji spowodowało przyjęcie zasad nierynkowych, czego skutkiem jest wykazanie [bądź 

niewykazanie w ogóle] do opodatkowania niższego dochodu, po stronie organu podatkowego 

zaistnieje kompetencja do dokonania oszacowania w trybie art. 11 u.p.d.o.p. W odniesieniu do 

pierwszej z przesłanek warunkującej możliwość oszacowania dochodu, odnoszącej się do istnienia 

związku pomiędzy stronami biorącymi udział w transakcji organ wskazał, że w kontrolowanym okresie 

jedynym akcjonariuszem M. S.A. była M. B.V. Była ona jednocześnie jedynym udziałowcem W., na 

rzecz której M. S.A. przeniosła własność przedmiotowych nieruchomości. Tym samym, organ uznał 

ww. podmioty za powiązane w świetle art. 11 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. Organ podkreślił, że drugą z 

niezbędnych przesłanek, których istnienie w danej sytuacji powinny wykazać organy podatkowe, jest 

ustalenie, że w wyniku powiązań warunki transakcji zostały ustalone na nierynkowym poziomie; jest 

to przesłanka pośrednia, mająca charakter łącznika pomiędzy dwoma pozostałymi przesłankami. 

Zdaniem organu, dla możliwości oszacowania dochodu istotne jest zatem, aby organy podatkowe 

wykazały, że okoliczności danej transakcji, tzn. warunki ją charakteryzujące, nie są zbieżne z 

warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Organ zauważył, że relacje 

pomiędzy M. S.A. a podmiotami z nią powiązanymi, w tym W. spowodowały, że warunki na jakich 

przeniesiono własność przedmiotowych nieruchomości różniły się znacznie od warunków jakie by 

zastosowały między sobą niezależne podmioty. Ustalono bowiem, że w wyniku spornej transakcji 

[podział przez wydzielenie] M. S.A. utraciła możliwość efektywnego zarządzania aktywami 

[nieruchomości], od których zależało prowadzenie przez nią działalności w dotychczasowym 

kształcie. Powyższe wiązało się również z utratą potencjalnych zysków oraz zwiększeniem kosztów w 
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wyniku konieczności wydzierżawienia uprzednio posiadanych nieruchomości. Co więcej, wszelkie 

konsekwencje nieprawidłowego zarządzania, błędnych decyzji finansowych podmiotu będącego 

nowym właścicielem nieruchomości obciążały pośrednio M. S.A. Ekspozycja na takie ryzyko nie 

wiązała się jednak z jakimkolwiek wynagrodzeniem na rzecz Skarżącej. Organ podał, że ostatnią 

spośród przesłanek warunkujących możliwość zastosowania instytucji oszacowania dochodu w trybie 

art. 11 u.p.d.o.p. jest konieczność wystąpienia skutku w postaci niewykazania dochodu bądź 

wykazania go w wysokości niższej niż należałoby oczekiwać w odniesieniu do tożsamej sytuacji. 

Zdaniem organu, analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie pozostawia 

wątpliwości, że w związku z transakcją podziału przez wydzielenie doszło do zaniżenia podstawy 

opodatkowania w M. S.A. 

Organ odwoławczy zauważył, że w celu ustalenia szerszego kontekstu sprawy ocenie poddano 

dokumentację dotyczącą działalności W.; przeanalizowano operacje gospodarcze dokonane przez M. 

B.V., która była jedynym akcjonariuszem M. S.A. i jednocześnie jedynym udziałowcem W. . 

Organ zaakcentował, że spółka W. powstała 20 lipca 1996 r. i do 17 grudnia 2009 r. występowała pod 

nazwą G. sp. z o.o. a następnie 29 grudnia 2009 r. jedyny udziałowiec Spółki, tj. M. Sp. z o.o., zbył 

wszystkie udziały [...] udziałów o wartości nominalnej [...] zł] na rzecz M. B.V. Organ podał, że z 

danych ujawnionych w sprawozdaniach finansowych W. wynika, że spółka ta do przejęcia "Oddziału 

ds. Nieruchomości" nie posiadała żadnego majątku trwałego, zaś majątek obrotowy stanowiły środki 

zgromadzone na rachunku bankowym. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31 grudnia 

2011 r. ww. spółka wskazała, że przedmiotem wykonywanej przez nią działalności był: wynajem i 

zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; kupno i sprzedaż nieruchomości na 

własny rachunek; pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami. 

Organ podkreślił, że ze sprawozdania wynika również, iż W. nie zatrudniała żadnych pracowników, aż 

do 30 grudnia 2011 r., w którym nastąpiło zatrudnienie pracownika uprzednio zatrudnionego w 

stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa "Oddziale ds. Nieruchomości". Zarówno 

przedmiot działalności jak i stan zatrudnienia nie zmienił się aż do zakończenia przez W. 

funkcjonowania w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 16 marca 2012 r. [akt 

notarialny Rep. A nr [...]] zarząd W. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu przekształcenia [na 

podstawie art. 551 § 1, art. 526 w zw. z art. 563 i 575 Ksh] dotychczasowej formy działalności w 

spółkę komandytowo – akcyjną. Organ zauważył, że w kolejnych dniach nastąpiły zmiany kapitałowe 

w spółce W. . Mianowicie, w dniu 26 marca 2012 r. jedyny udziałowiec W. , tj. M. B.V., zbył 1 udział o 

wartości [...] zł na rzecz B. Sp. z o.o. a 28 marca 2012 r. nastąpiło przeniesienie przez M. B.V. praw 

do pozostałych 599 999 udziałów na rzecz funduszu S. w zamian za certyfikaty inwestycyjne. Z 

ustaleń poczynionych przez organ pierwszej instancji wynika, iż M. B.V. była jedynym uczestnikiem 

tego funduszu. Organ podał, że 10 kwietnia 2012 r. [akt notarialny Rep. A nr [...]] odbyło się 

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników W. , na którym stawili się przedstawiciele wspólników: S. z 

siedzibą w W., reprezentowany przez S. S.A, tj. Wspólnika posiadającego 599 999 udziałów/akcji w 

kapitale W. oraz B. Sp. z o.o. [późniejsza nazwa M.], tj. Wspólnika posiadającego 1 udział w spółce 

W.. 

W akcie notarialnym wskazano, że jedynym udziałowcem B. Sp. z o.o. jest M. B.V., który to podmiot 

jest również jedynym inwestorem i uczestnikiem funduszu S.. W ramach nadzwyczajnego 

zgromadzenia wspólników W. podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia W. Sp. z o.o. w spółkę 

komandytowo – akcyjną pod nazwą "B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W. spółka 

komandytowo – akcyjna". Przekształcenie dokonało się na podstawie art. 551 § 1, art. 526 w związku 
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z art. 563 i 575 Ksh. Kapitał zakładowy powstałej spółki komandytowo - akcyjnej wyniósł [...] zł i dzielił 

się na [...] akcji serii A o wartości [...] zł każda oraz 1 udział o wartości [...] zł. Kapitał ten został w 

całości pokryty z kapitału zakładowego W. a objęcie kapitału nastąpiło w sposób następujący: 

- [...] akcji objął S. [akcjonariusz tworzonej Spółki], 

- 1 udział został objęty przez B. Sp. z o.o. [komplementariusz Spółki]. 

Różnica pomiędzy kapitałem zakładowym W. oraz powstałej spółki komandytowo – akcyjnej została 

przekazana na kapitał rezerwowy a do reprezentowania "B. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością W. spółka komandytowo – akcyjna" uprawniona została B. Sp. z o.o., tj. 

komplementariusz. Komplementariuszowi przysługiwało prawo do 0,01 % zysku Spółki, natomiast 

pozostałe 99,99% zysku przypadało akcjonariuszowi proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. W 

dniu 16 kwietnia 2012 r. [akt notarialny Rep A nr [...]] nadzwyczajne zgromadzenie wspólników W. 

podjęło uchwałę o zmianie uchwały nr 1 podjętej z 10 kwietnia 2012 r. co było spowodowane było 

zmianą nazwy komplementariusza – firmy B. Sp. z o.o. – na M.. W konsekwencji spółka W. została 

przekształcona w podmiot pod nazwą "M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W. spółka 

komandytowo - akcyjna" [dalej; M.-W. SKA]; komplementariuszem w Spółce komandytowo-akcyjnej 

została M. [poprzednio B. Sp. z o.o.]. Z ustaleń organu pierwszej instancji wynika, że B. Sp. z o.o. 

powstała w dniu 22 listopada 2011 r. [akt notarialny Rep A nr [...]] a kapitał zakładowy spółki wynosił 

[...] zł i dzielił się na 100 udziałów. B. Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS 7 grudnia 2011 r. pod 

numerem [...]. W dniu 15 marca 2012 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników B. Sp. z o.o. 

podjęło uchwałę dotyczącą zbycia 100 udziałów w kapitale Spółki o łącznej wartości [...] zł na rzecz 

M. B.V. W dniu 16 marca 2012 [akt notarialny Rep. A nr [...]] nadzwyczajne zgromadzenie 

wspólników B. Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie statutu, m.in zmieniono nazwę na M. 

Zdaniem organu z powyższego wynika, iż M.-W. SKA powstał na skutek przekształcenia W. w spółkę 

komandytowo – akcyjną a w rezultacie przedmiotowego przekształcenia ukształtowano strukturę 

właścicielską, zgodnie z którą M.-W. SKA była właścicielem wszystkich gruntów i posadowionych na 

nich budynków należących wcześniej do M. S.A., Komplementariuszem w ww. spółce posiadającym 

jeden udział o wartości [...] zł była M. [podmiot całkowicie zależny od M. B.V.]. Pozostałe udziały 

przekształcono w akcje [[...] akcji], które zostały wniesione przez dotychczasowego udziałowca do S.. 

Skutkiem opisanych powyżej operacji było przeniesienie prawa własności W. do S., co oznacza, że 

fundusz ten stał się faktycznym właścicielem przedmiotowych nieruchomości. W 2014 r. M. - W. SKA 

dokonała sprzedaży posiadanych nieruchomości na rzecz S. za kwotę 1 748 723 025,00 zł. 

Jednocześnie, w tym samym roku spółka nabyła akcje własne będące w posiadaniu ww. funduszu za 

kwotę równą wartości sprzedanych nieruchomości, tj. 1 748 723 025,00 zł. Powstałe z tytułu 

powyższej transakcji zobowiązanie zostało skompensowane z należnością z tytułu sprzedaży 

nieruchomości a nabyte przez spółkę akcje zostały umorzone. 

Zdaniem Organu odwoławczego, w świetle przywołanych powyżej faktów nie sposób, nie zauważyć 

korelacji opisanych powyżej działań ze zmieniającym się stanem prawnym w zakresie opodatkowania 

osób prawnych i spółek osobowych [m.in. opodatkowanie od 1 stycznia 2014 r. spółek komandytowo 

– akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych]. W ocenie Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w [...], ciąg operacji gospodarczych jednoznacznie wskazuje na fakt, że cele 

przeprowadzonych transakcji nieruchomościowych były podporządkowane oszczędnościom 

podatkowym, a nie zmianom efektywności i jakości zarządzania nieruchomościami grupy. 

Prawidłowość tych wniosków potwierdza fakt zbycia przez M. B.V., w ciągu czterech miesięcy od 

przeniesienia działalności nieruchomościowej, praw własności wszystkich nieruchomości należących 

uprzednio do M. S.A. Ponadto, zdaniem tutejszego organu, mając na uwadze profil wykonywanej 
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przez M. S.A. działalności, tj. działalność handlowa w obiektach wielkopowierzchniowych, za 

pozbawione racjonalnego uzasadnienia należy uznać wyzbycie się przedmiotowych nieruchomości. 

Organ stwierdził, mając na względzie zaistnienie w sprawie przesłanek określonych w art. 11 

u.p.d.o.p. oraz fakt, że działania M.S.A. były ukierunkowane jedynie na uniknięcie opodatkowania 

[brak korzyści ekonomicznych i gospodarczych] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] 

stwierdza, że po stronie organu podatkowego zaistniała kompetencja do dokonania oszacowania 

dochodu Skarżącej. Organ zauważył, że zastosowano metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej 

określonej w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 r. stwierdzając, że co 

do zasady, zastosowanie ww. metody uwarunkowane jest porównywalnością analizowanych 

transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, 

która stanowi podstawę porównania. Organ zwrócił uwagę, że w przypadku restrukturyzacji 

działalności, może się zdarzyć, że nie będzie możliwa identyfikacja porównywalnych transakcji lub 

podmiotów niezależnych a brak porównywalności nie zwalnia z konieczności zapewnienia dla celów 

podatkowych zgodności warunków restrukturyzacji z zasadą arm's length, podkreślając, że przy 

braku bezpośredniej porównywalności organ podatkowy winien podjąć działania w celu ustalenia, czy 

niezależne podmioty zgodziłyby się na takie same warunki w porównywalnych okolicznościach. 

Według organu, podmioty niepowiązane, dokonując oceny warunków potencjalnej transakcji, 

dokonują porównania tej transakcji do innych opcji realistycznie dla nich dostępnych, przy czym 

podmiot niezależny zgodzi się na warunki potencjalnej transakcji jedynie w przypadku, gdy nie 

dostrzega wyraźnie korzystniejszej dla siebie opcji. W przypadku, gdy w innej dostępnej opcji podmiot 

powiązany uzyskałby lepsze warunki [wynagrodzenie], to należy przyjąć, że opcja korzystniejsza 

wybrana by była przez podmiot niezależny. Zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje 

odzwierciedlenie w wytycznych OECD. 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] zauważył, że wobec niezidentyfikowania 

porównywalnych transakcji restrukturyzacyjnych, organ pierwszej instancji, jako opcje korzystniejsze i 

dostępne dla kontrolowanej Spółki uznał sprzedaż przedmiotowego majątku trwałego i leasing 

zwrotny nieruchomości. 

Organ dostrzegł, że w każdym przypadku Spółka otrzymałaby ekwiwalent za utracone aktywa w 

postaci środków pieniężnych, czy też w postaci przekazania przez leasingodawcę kwoty wynikającej 

z umowy leasingu zwrotnego. Za właściwą i bardziej miarodajną [dla określenia kwoty wynagrodzenia 

za utracone aktywa] przyjęta została opcja leasingu zwrotnego nieruchomości, a za przyjęciem tej 

opcji przemawiała – zdaniem organu – w szczególności zbliżona do leasingu zwrotnego struktura 

funkcjonalna realizowanej przez M. S.A. transakcji. Organ podał, że w przypadku umowy sprzedaży 

nabywca podejmuje autonomiczną decyzję co do dalszego użytkowania nieruchomości, przy czym z 

reguły sprzedaż nieruchomości wiąże się ze zmianą warunków użytkowania, zmianami podmiotów 

użytkujących nieruchomości, a często również zmianami przeznaczenia nieruchomości, dlatego dane 

uzyskane z porównań takich transakcji nie odzwierciedlałyby w sposób dokładny rynkowej wartości 

wynagrodzenia należnego M. S.A. Zgodnie z założeniami umowy leasingu zwrotnego, podmiot 

sprzedaje posiadane przez siebie środki trwałe firmie leasingowej z równoczesnym zastrzeżeniem 

dla siebie prawa ich dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu, a 

przekazanie/sprzedaż posiadanych przez dany podmiot środków trwałych [nieruchomości] na 

własność firmy leasingowej wiąże się z kolei z otrzymaniem kwoty pieniężnej stanowiącej wartość 

nieruchomości. Z reguły do obowiązków leasingobiorcy należy utrzymywanie nieruchomości w 

odpowiednim stanie technicznym, zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla nieruchomości, 

pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji, inwestycje itp. Zdaniem organu, zaprezentowany profil 

funkcjonalny umowy leasingu zwrotnego odpowiada warunkom użytkowania nieruchomości przyjętym 
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przez M. S.A. i W. w ramach restrukturyzacji. Organ uznał za uzasadnione twierdzenie organu 

pierwszej instancji, że niezależne podmioty przyjęłyby koncepcję leasingu zwrotnego, a tym samym 

M. S.A. przysługiwałoby wynagrodzenie z tytułu utraty prawa własności posiadanych aktywów [tzw. 

exit fee] w wysokości kwoty, jaką uzyskałby leasingobiorca w przypadku zawarcia umowy leasingu 

nieruchomości przy jednoczesnym zagwarantowaniu sobie prawa do dalszego użytkowania 

nieruchomości. Organ uznał, że skoro jako podstawę do porównań i wyliczenia wielkości opłaty 

restrukturyzacyjnej przynależnej Spółce przyjęto transakcje leasingu zwrotnego, to dla określenia 

wielkości tej opłaty należy ustalić warunki możliwie najbardziej zbliżone do tych określonych w 

umowach leasingowych – w przypadku umów leasingu zwrotnego właściciel nieruchomości, jako 

wynagrodzenie za sprzedaż prawa własności otrzymałby wartość rynkową tej nieruchomości 

pomniejszoną o kwotę opłaty wstępnej/przygotowawczej. Z kolei Spółka z tytułu utraty prawa 

własności uzyskałaby prawo do odpisania w ciężar kosztów uzyskania przychodów kwoty 

niezamortyzowanej dotychczas wartości aktywów a faktyczne przysporzenie majątkowe stanowiłoby 

więc różnicę pomiędzy wartością rynkową nieruchomości, a kwotą opłaty wstępnej i wartością 

aktywów możliwą do odniesienia w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Organ podkreślił, że w 

celu pozyskania informacji o występujących na rynku transakcjach między niezależnymi podmiotami, 

Naczelnik [...] Urzędu Celno - Skarbowego w [...] zwrócił się do wybranych podmiotów, prowadzących 

działalność w zakresie leasingu [wyselekcjonowanych na podstawie danych zawartych w 

sprawozdaniach finansowych], o przekazanie informacji na temat warunków przeprowadzanych w 

okresie od 2009 r. do 2011 r. transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości [grunt wraz z budynkam i i 

budowlami]. W szczególności zwrócono się o wskazanie następujących warunków transakcji: 

przedziału ceny [wartości] nieruchomości, wartości wkładu początkowego, maksymalnego okresu 

leasingu [liczby miesięcznych rat], wartości ewentualnego wykupu nieruchomości, wartości 

miesięcznej raty oraz pobieranych opłat i prowizji związanych z zawarciem transakcji. W wyniku 

przeprowadzonej analizy porównawczej, na podstawie danych uzyskanych od niezależnych 

podmiotów ustalono, że typowe [rynkowe] wartości opłaty wstępnej/przygotowawczej [liczonej jako 

odsetek wartości rynkowej nieruchomości] zawierają się w przedziale od 0 do 14,42%, Przyjmując, iż 

każda wartość z otrzymanego przedziału cen rynkowych spełnia kryteria wartości rynkowej oraz 

kierując się zasadą przyjęcia najkorzystniejszego wariantu dla Spółki, a więc wariantu najwyższej 

rynkowej kwoty opłaty początkowej, za należną Spółce kwotę wynagrodzenia uznano wartość 

rynkową nieruchomości pomniejszoną o 14,42% opłaty wstępnej. Jako wartość rynkową 

nieruchomości przyjęto sumę wartości poszczególnych nieruchomości ustaloną na podstawie wyceny 

wykonanej przez D. Sp. z o.o. na zlecenie M. [podmiot z "Grupy M."]. Z przedłożonych przez D. Sp. z 

o.o. w dniu 30 maja 2017 r. protokołów wyceny nieruchomości należących do M. S.A., 

sporządzonych według stanu na dzień ich przeniesienia, tj. 30 grudnia 2011 r. wynika, że wartość 

nieruchomości wynosiła 2 021 114 429,60 zł, a po dokonaniu stosownych korekt [kwoty wykazane w 

sprawozdaniu finansowym przenoszonego na rzecz W. oddziału ds. nieruchomości] jako podstawę 

do ustalenia wartości rynkowej przeniesionych aktywów przyjęto kwotę 1 923 146 944,87 zł, uznając 

że wynagrodzenie z tytułu rekompensaty za utratę aktywów [opłata restrukturyzacyjna/exit fee] winno 

kształtować się w następujący sposób: 

- wartość rynkowa przeniesionych aktywów – 1 923 146 944,87 zł, 

- wielkość opłaty wstępnej/przygotowawczej [14,42% z 1 923 146 944,87 zł] -277 317 789,45 zł, 

- oszacowana kwota, jaką otrzymałaby Spółka od leasingodawcy – 1 645 829 155,42 zł, 

- wartość księgowa aktywów trwałych z ksiąg M. S.A. odniesiona do kosztów uzyskania przychodów 

– 1 243 543 128,49 zł 

- oszacowane przysporzenie majątkowe Spółki – 402 286 026,93 zł 
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Organ skonstatował, że wartość rynkowa opłaty restrukturyzacyjnej została ustalona na kwotę 402 

286 026,93 zł. W ocenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...], gdyby transakcja, w wyniku 

której doszło do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz W. odbyła się na warunkach 

rynkowych ww. kwota stanowiłaby rekompensatę dla M. S.A. z tytułu utraty kluczowych dla 

działalności tej Spółki aktywów. 

Odnosząc się natomiast do wątpliwości Strony, co do możliwości zastosowania w rozpatrywanej 

sprawie § 23a ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] wyjaśnił, iż 

regulacja ta znajduje się w rozdziale 5a traktującym o restrukturyzacji działalności gospodarczej, 

który to rozdział został wprowadzony do porządku prawnego na mocy rozporządzenia Ministra 

Finansów z 3 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie 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 2013 

r. poz. 768]. Z § 2 ww. rozporządzenia zmieniającego wynika, że w sprawach wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia [18 lipca 2013 r.] stosuje 

się przepisy dotychczasowe, co oznacza, że a contrario, należy przyjąć, iż w odniesieniu do 

postępowań wszczętych po 18 lipca 2013 r. zastosowanie znajdują przepisy z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych przepisami Rozporządzenia z 17 czerwca 2013 r., w tym ww. § 23a ust. 1. Organ 

podał, że z uwagi na fakt, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte 16 września 2014 

r., a więc już po wejściu w życie ww. rozporządzenia zmieniającego, możliwym było odniesienie się 

do regulacji dotyczących restrukturyzacji działalności gospodarczej. 

Zdaniem organu, bez wpływu na ocenę prawidłowości zaskarżonej decyzji pozostaje fakt uzyskania 

przez M. S.A. interpretacji indywidualnej nr [...] z 22 lipca 2010 r., z której wynika potwierdzenie 

prawidłowości stanowiska Spółki co do neutralności podatkowej transakcji podziału przez 

wydzielenie, podczas której zarówno część majątku pozostająca w Spółce jak też część majątku 

wydzielona stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Organ zauważył, że z uwagi na fakt, że 

stanowisko Spółki było prawidłowe w pełnym zakresie, organ interpretacyjny odstąpił od 

uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy. Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej w [...] podkreślił, że w sprawie podatnik przedstawił ogólny opis stanu 

faktycznego i uzyskał od organu podatkowego opinię, że przeprowadzona restrukturyzacja nie 

spowoduje powstania dochodu podatkowego na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. a 

interpretacja świadczy jedynie o tym, że w sprawie nie można mówić o powstaniu dochodu na mocy 

przepisów art. 12 u.p.d.o.p., a rozciąganie zakresu interpretacji również na regulacje art. 11 u.p.d.o.p. 

należy uznać za nieuprawnione. Organ podkreślił, że fundamentalną zasadą uzyskania indywidualnej 

interpretacji podatkowej zapewniającej podatnikowi ochronę przed konsekwencjami zastosowania się 

do jej treści jest rzetelne przedstawienie stanu faktycznego i wszystkich niezbędnych do analizy 

danych, tymczasem Spółka nie przedstawiła żadnych materiałów umożliwiających organowi 

podatkowemu ocenę rynkowości spornej transakcji a kwestia ta nie była również przedmiotem 

zapytania wnioskodawcy. 

Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 

1997 r. w zw. z art. 119a § 1 O.p. oraz art. 11 u.p.d.o.p. poprzez faktyczne zastosowanie klauzuli 

obejścia prawa podatkowego Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] stwierdził, że podstawą 

określenia zobowiązania za 2011 r. nie była regulacja wynikająca z art. 119a § 1 O.p., który to 

przepis, nie obowiązywał w okresie, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie. 

Oceniając zarzut błędnego przyjęcia jako podstawy wyliczenia wartości nieruchomości podlegających 

wydzieleniu danych z wyceny D. Sp. z o.o. przygotowanej na potrzeby innego podmiotu oraz 

opartych na fikcyjnych założeniach dostosowanych do sytuacji tego podmiotu, organ odwoławczy 
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wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dawał jakichkolwiek podstaw do tego by 

domniemywać nieprawidłowości w zakresie przedmiotowej wyceny, a tym samym wynikające z ww. 

wyceny wartości w sposób prawidłowy zostały wykorzystane na potrzeby ustalenia wartości opłaty 

restrukturyzacyjnej [exit fee]. 

Co do metodyki określenia opłaty restrukturyzacyjnej należnej Spółce, organ podkreślił, że 

szacowanie z zasady nie jest ustaleniem zgodnym z rzeczywistością, a jedynie ma zmierzać do 

ustaleń zbliżonych do rzeczywistości. Zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...], 

zastosowana metoda wyliczenia opłaty restrukturyzacyjnej jest prawidłowa, a dane w niej 

wykorzystane znajdują odzwierciedlenie w zebranym materiale dowodowym. Organ podał, że w 

kontekście art. 11 u.p.d.o.p., podstawą do wszelkich analiz są zawsze dane bilansowe – na ich bazie 

wyliczane są marże, dokonywane analizy benchmarkingowe czy też porównania dokonywane w 

odniesieniu do niezależnych podmiotów. W konsekwencji w celu dokonania wyliczenia wielkości 

opłaty restrukturyzacyjnej zasadnym było odniesienie się do danych bilansowych. 

Co do zwiększenia wartości przyjętej do wyliczenia opłaty restrukturyzacyjnej o wartość udziałów w 

Spółkach G. i G. o kwotę 32 380 705,57 zł, bez uwzględnienia kosztów nabycia tych udziałów w 

wysokości 32 380 705,57 zł organ podał, że w ramach postępowania prowadzonego wobec M. S.A. 

przyjęto określoną metodologię wyliczenia opłaty restrukturyzacyjnej i w ramach tej metodologii 

wartość przenoszonego do W. majątku określono w sposób wskazany decyzji organu pierwszej 

instancji. Metodologia ta jest merytorycznie poprawna i logicznie uzasadniona, a ze sposobu 

wyliczenia opłaty restrukturyzacyjnej wielkość opłaty zwiększono o należności krótkoterminowe w 

kwocie 8 275 658,16 zł, i jednocześnie zmniejszono o wartość zobowiązań w kwocie 181 848 731,70 

zł. Organ podkreślił, że przyjmując interpretację Spółki, również wysokość zobowiązań, o które 

zmniejszono wartość naliczonej opłaty restrukturyzacyjnej nie powinna być uwzględniona w 

wyliczeniu, gdyż po ich przeniesieniu do W. Spółka nie musiała ich regulować, co stanowi dla niej 

ewidentną korzyść. 

W zakresie ustaleń w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot ujętych na koncie 

kosztowym "769100 zepsucia i straty naturalne", Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] uznał je 

za prawidłowe dostrzegając, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów ubytków 

powstałych w wyniku zepsucia i strat naturalnych wymaga ich odpowiedniego udokumentowania. 

Organ podkreślił, że w toku postępowania R. Sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa przedstawiła 

dowody uzasadniające, jej zdaniem, prawidłowość zaliczenia kwoty 60 960 859,38 zł do podatkowych 

kosztów uzyskania przychodów: 

- "Korekty stanu" z wybranych sklepów, które w ocenie Spółki w sposób jednoznaczny wskazują na 

ilość i wartość zniszczeń w wyniku zepsucia bądź uszkodzenia towarów handlowych, 

- wydruki z systemu magazynowego MMS, które stanowiły podstawę do ujęcia zniszczonych towarów 

w księgach rachunkowych Spółki, 

- Procedurę [...] "Pielęgnacja stanu i obsługa magazynowa towaru", z której, w ocenie Spółki, w 

sposób jednoznaczny wynika, w jaki sposób dokonywane są korekty stanów i kto jest za to 

odpowiedzialny. 

Organ odwoławczy zgodził się z tezą Naczelnika [...] Urzędu Celno - Skarbowego, że dokument 

zatytułowany "korekty stanu ze sklepów" nie może stanowić podstawy zaewidencjonowania w ciężar 

kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku zepsucia i ubytków naturalnych towarów, 

bowiem z jego treści wynika jedynie, że określone towary zostały wyksięgowane ze stanu 

magazynowego. Brak jest natomiast dokumentacji wskazującej na zaistnienie strat i ubytków ze 

wskazaniem ich przyczyn i danych osób, które to stwierdziły. Ubytki produktów były wprowadzane do 

systemu pod uniwersalnym opisem "Zniszczenie/ Uszkodzenie/Zepsucie". Brak jest natomiast 
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jakiejkolwiek dokumentacji uzasadniającej wprowadzenie kwoty ubytków do systemu finansowo-

księgowego. Zdaniem organu, z przedstawionej dokumentacji nie wynika, na jakiej podstawie 

wprowadzono te korekty; Spółka nie wyjaśniła, w jakich okolicznościach oraz z jakich przyczyn dane 

towary zostały utracone. Organ podobnie ocenił dokument zatytułowany "Pielęgnacja stanu i obsługa 

magazynowa towaru [...]", uznając, że nie zawiera on procedur związanych z dokumentowaniem 

zużycia/zepsucia/uszkodzenia towarów, co dotyczyć ma m.in. obiegu dokumentów w magazynie, 

stosowanych kodów dla poszczególnych operacji [kod 1 stosuje się m.in. do towarów zniszczonych, 

uszkodzonych, zepsutych]. Organ zwrócił uwagę, że nie wskazuje on na powód zniszczenia, 

uszkodzenia czy zepsucia, co oznacza, że w przypadku każdego towaru 

zniszczonego/zepsutego/uszkodzonego pracownik nadawał kod 1. Zdaniem organu, analiza całej 

procedury i wszystkich kodów stosowanych przez Spółkę pozwala stwierdzić, iż nie określono [i tym 

samym nie stosowano] żadnego kodu w sytuacjach, gdy uszkodzenia, zepsucia czy też zniszczenia 

nie wynikały z zaniedbania, niedopatrzenia bądź też irracjonalnego działania Spółki lub jej 

pracowników. Spółka w swojej procedurze nie przewidziała takich sytuacji, a przecież przy 

prowadzeniu działalności w tak dużym rozmiarze muszą one mieć miejsce. Przy czym ilość towaru 

nie ma znaczenia dla określenia przyczyn powstania ubytków w towarach. Organ wskazał, że fakt 

obowiązywania i stosowania w Spółce procedury pielęgnacja stanu [...]" i stosowanie przez 

pracowników kodu i, nie wskazuje jednoznacznie na powód powstania ubytków i tym samym na 

możliwość uznania ich jako koszt uzyskania przychodów. 

Organ nie podzielił zarzutu naruszenia art. 180 § 1 oraz 191 O.p. w zw. z kwestionowaniem – z uwagi 

na brak podpisów – obowiązywania procedury [...] "Pielęgnacja stanu i obsługa magazynowa towaru" 

uzasadnionego przekroczeniem ram swobodnej oceny dowodów, poprzez nieuzasadnione, a w 

szczególności niepoparte podstawą prawną, narzucenie wymogów środkowi dowodowemu. Organ 

podkreślił, że przedmiotowa procedura została wprowadzona 1 grudnia 2013 r. a przedłożony 

dokument nie został przez nikogo zatwierdzony, pomimo że na str. 14 przekazanej procedury w pkt 

10 przewidziano podpisy osób weryfikujących procedurę oraz zatwierdzających procedurę [dwóch 

członków zarządu, w tym prezes] a także, że również pkt 11 procedury, w którym przewidziano 

potwierdzenie odbioru procedury przez Dyrektora Pionu/Regionu/Marketu, nie zawiera podpisów. 

Zdaniem organu, dokumenty "Lista stanów ujemnych" nie mogą stanowić podstawy 

zaewidencjonowania w ciężar kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku zepsucia i 

ubytków naturalnych towarów – z ich treści wynika jedynie, że określone towary zostały 

wyksięgowane ze stanu magazynowego. W ocenie organu odwoławczego przedstawiona w toku 

kontroli dokumentacja stanowi jedynie dowód wprowadzenia do systemu magazynowego strat 

towarowych. Brak jest natomiast dokumentacji wskazującej na zaistnienie strat i ubytków ze 

wskazaniem ich przyczyn i danych osób, które to stwierdziły. Ubytki produktów były wprowadzane do 

systemu pod uniwersalnym opisem "Zniszczenie/Uszkodzenie/Zepsucie"; brak jest natomiast 

jakiejkolwiek dokumentacji uzasadniającej wprowadzenie kwoty ubytków do systemu finansowo-

księgowego; z przedstawionej dokumentacji nie wynika, na jakiej podstawie wprowadzono te korekty 

do systemu informatycznego. Spółka nie wyjaśniła w jakich okolicznościach oraz z jakich przyczyn 

dane towary zostały utracone. Automatyczne zaliczenie przez Spółkę powstałych różnic do kosztów 

uzyskania przychodów należy uznać za niewystarczające. Organ zauważył, że na str. 43 odwołania 

Spółka sama wskazała na zawarty w "Pielęgnacji stanu [...]" zapis, że kod 1, pod którym towary były 

oznaczane w systemie magazynowym, służył do oznaczania towarów [strat]: 

uszkodzonych/zepsutych/zniszczonych; przekazanych do Sanepidu jako próbka; towarów marki 

własnej A. reklamowanych przez klientów; towarów marki własnej A. przeznaczonych do kasacji 

[złomowania]; artykułów nabytych przez A. , w których zidentyfikowano wadę przed sprzedażą, co ma 
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potwierdzać, że przedłożona przez Spółkę dokumentacja nie pozwala na stwierdzenie, jaka była 

konkretna przyczyna powstałych strat. Zdaniem organu, skoro Spółka stosuje kod 1 w tak szerokim 

spektrum sytuacji, tym bardziej winna przedłożyć dokumentację wskazującą na konkretne przyczyny 

ujemnych stanów towarowych. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] stwierdził, że ocena 

spornych wydatków, ujętych w księgach rachunkowych, pod kątem zakwalifikowania ich jako 

podatkowe koszty uzyskania przychodów dokonana została z uwzględnieniem dowodów 

przedłożonych przez Spółkę i bez względu na ich formalną poprawność, a te nie dawały możliwości 

ustalenia czy ubytki towarów były spowodowane niezawinionymi działaniami Spółki. 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] podtrzymał również ustalenia poczynione przez organ 

pierwszej instancji w zakresie amortyzacji dodatniej wartości firmy, dostrzegając, że w toku 

postępowania prowadzonego w stosunku do A. Sp. z o.o. sp. k. [następca prawny R. Sp. z o.o. i 

Spółka komandytowa] uznano, że Spółka ta nie udokumentowała korekty dodatniej wartości 

początkowej firmy. Konsekwencją powyższego było zakwestionowanie dokonywanych od tej części 

odpisów amortyzacyjnych. Z uwagi na fakt, że M.S.A. była komandytariuszem w A., Naczelnik [...] 

Urzędu Celno - Skarbowego w [...] uznał, iż odpowiednio wydatki w kwocie 2 817 845,10 zł nie mogą 

stanowić kosztów uzyskania przychodów M. S.A. W odniesieniu do złożonego przez Skarżącą 

raportu "Sprawozdanie ze stanu faktycznego" sporządzonego przez E. w związku z przejęciem sieci 

hipermarketów G. Sp. z o.o. przez A. organ podkreślił, że – jak wyjaśniono – ww. raport jest 

ostateczny i nie istnieje jego inna wersja. Organ zwrócił też uwagę, że Strona stwierdziła, iż nie 

sposób od niej wymagać innych wyliczeń niż te przedstawione przez podmiot trzeci [E.] a także, że w 

ocenie Spółki nieznaczna niezgodność wykazanych kwot nie stanowi podstawy do zakwestionowania 

ich w całości, lecz wyłącznie w tej nieuzgodnionej części. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] 

wskazał, że w toku postępowania Spółka przedstawiła wyliczenia będące podstawą dokonania 

korekty wartości dodanej firmy: "n." - 1 345 982,49 zł; zobowiązania - 16 407818,78 zł; wydane 

[niezrealizowane] vouchery - 2 699 149,00 zł; uiszczone przedpłaty na koszty - 781 291,01 zł. W 

ocenie organu odwoławczego powyższe wyliczenia nie obrazują rzeczywiście dokonanej korekty: 

wartość dodatnia firmy przyjęta przez Spółkę jako podstawa odpisów amortyzacyjnych wyniosła 295 

470 724,67 zł, zaś dodatnia wartość firmy udokumentowana fakturą nr [...] r. wystawioną przez G. Sp. 

z o.o. odpowiada kwocie 278 456 464,40 zł. Zdaniem organu, różnica tych kwot wyniosła zatem 17 

014 260,27 zł, podczas gdy w zaprezentowanym przez Spółkę wyliczeniu korekty wartości dodatniej 

stanowić miała kwotę 16 979 694,28 zł. Organ podkreślił, że w związku z tym, wartość dodatnia firmy 

została pomniejszona dodatkowo o kwotę [...],00 zł, w odniesieniu do której nie przedstawiono 

żadnych wyjaśnień, nie wskazano nawet, o jaką kategorię składników majątku podlegających 

korekcie chodzi. 

Odnosząc się z kolei do przedłożonych przez Spółkę wyciągów z dokonanych w 2006 r. zapisów na 

koncie 242000, których poszczególne części [zobowiązania dostawcy, bony, przedpłaty, n.] stanowią 

kwoty wskazane w toku postępowania przy wyliczeniu korekty wartości dodatniej firmy, Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej w [...] wskazał, że z ww. wydruków w żaden sposób nie wynika, że są to 

rzeczywiście zapisy ksiąg rachunkowych prowadzonych przez A. – nie zawierają one bowiem 

żadnych wymaganych prawem oznaczeń pozwalających stwierdzić, iż źródłem tych zapisów są księgi 

Spółki. Organ odwoławczy podał, że nie kwestionuje, że wartość dodatnia firmy może być 

korygowana poprzez zobowiązania, wydane bony czy też przedpłaty, podstawę dla tego typu 

czynności stanowi jednak odpowiednia dokumentacja [dowody księgowe]. Zdaniem organu, 

powołane przez Spółkę zapisy, dokonane na koncie 242000, nie spełniają odpowiednich wymogów 

formalnych, w szczególności nie pozwalają na weryfikację, czy spółka mogła przyjąć taką czy też 

inną wartość przedmiotowych zapisów; dowodu potwierdzającego stanowisko Strony w zakresie 
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prawidłowości spornych rozliczeń nie stanowi również ww. raport "Sprawozdanie ze stanu 

faktycznego" sporządzony przez E. – raport ten stanowi bowiem dokument wytworzony przez 

podmiot trzeci. Ponadto na każdej ze stron przedmiotowego dokumentu jasno i czytelnie 

podkreślono, iż jest do "projekt do dyskusji" – zarówno w wersji polsko, jak i angielskojęzycznej, a 

zatem nie jest on dokumentem oficjalnym i ma charakter roboczy. Organ podkreślił, że Sprawozdanie 

E. nie zostało przez nikogo podpisane czy parafowane; na jego str. 2 zawarto zastrzeżenie, iż E. nie 

składa "żadnego oświadczenia dotyczącego tego, czy procedury opisane poniżej w punkcie 1 

Sprawozdania są wystarczające do realizacji celu, w jakim zmówione zostało niniejsze Sprawozdanie 

bądź jakiegokolwiek innego celu". W ocenie organu, uznanie korekty dodatniej wartości firmy w 

oparciu o przedłożoną przez Stronę dokumentację byłoby nieuzasadnione. 

6. Na powyższą decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] Skarżąca w dniu 15 stycznia 

2018 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając 

zaskarżonej decyzji naruszenie: 

1. art. 123 § 1 O.p. i art. 200 § 1 O.p. w zw. z art. 121 § 1 O.p. poprzez przeprowadzenie 

postępowania przez organ drugiej instancji bez umożliwienia Skarżącej wypowiedzenia się w sprawie 

zebranego materiału dowodowego i wyznaczenia siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 

200 O.p., co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy; 

2. art. 122 O.p., art. 127 O.p., art. 187 § 1 O.p. i art. 210 § 4 O.p. poprzez pominięcie rozpatrzenia i 

brak odniesienia się w uzasadnieniu decyzji do sprawy korekty przychodu z tytułu kwot zwróconych 

na rzecz trzech kontrahentów, podnoszonej przez Skarżącą w odwołaniu i niekwestionowanej, co do 

zasadności stanowiska, przez organ pierwszej instancji; 

3. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez jego błędną wykładnię, jak również art. 180 § 1 O.p., 187 § 1 O.p., 

191 O.p. oraz 193 § 1 i 3 O.p. poprzez oparcie się na niepełnym materiale dowodowym, odmowę 

przesłuchania świadków na okoliczności istotne dla sprawy, wykroczenie poza ramy swobodnej 

oceny dowodów i akceptację ustaleń niewynikających z zebranego materiału dowodowego w sposób 

nieuwzględniający zasady logiki oraz doświadczenia życiowego i w rezultacie nieuwzględnienie w 

kosztach podatkowych strat w środkach obrotowych; 

4. art. 16g ust. 2 u.p.d.o.p. poprzez jego błędną wykładnię, jak również art. 180 § 1 O.p. i art. 187 § 1 

oraz art. 191 O.p. poprzez oparcie się na niepełnym materiale dowodowym, a także wykroczenie 

poza ramy swobodnej oceny dowodów i akceptację ustaleń niewynikających z zebranego materiału 

dowodowego w sposób nieuwzględniający zasad logiki oraz doświadczenia życiowego, dokonanych 

przez organ pierwszej instancji, a w rezultacie nieuwzględnienie korekty wartości początkowej 

dodatniej wartości firmy; 

5. art. 11 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 9 u.p.d.o.p. w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. poprzez 

niewłaściwe zastosowanie art. 11 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 u.p.d.o.p. oraz przepisów rozdziału 5a 

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 poprzez 

uznanie, że w niniejszej sprawie doszło do dokonania przez Skarżącą czynności prawnej spełniającej 

kryteria restrukturyzacji działalności w rozumieniu Rozporządzenia; 

6. art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. poprzez określenie Spółce przychodu z tytułu podziału Spółki przez 

wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pomimo że był on neutralny podatkowo i nie 

skutkował powstaniem po stronie Spółki przychodu do opodatkowania; 

7. art. 14k § 1 O.p., art. 14m § 1 O.p. w zw. z art. 14m § 3 O.p. poprzez nieuwzględnienie w 

zaskarżonej decyzji interpretacji indywidualnej nr [...] z 22 lipca 2010 r., zgodnie z którą podział przez 
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wydzielenie, którego dokonała M.S.A., był neutralny podatkowo i nie skutkował powstaniem po 

stronie Spółki przychodu do opodatkowania; 

8. art. 2 oraz art. 217 Konstytucji RP w związku z art. 119a § 1 O.p. oraz art. 11 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 

ust. 9 u.p.d.o.p. poprzez akceptację faktycznego zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania do stanu faktycznego zaistniałego w roku 2011 przez organ pierwszej instancji; 

9. art. 121 § 1 O.p., art. 123 § 1 O.p. oraz art. 187 § 1 O.p. poprzez przyjęcie w zaskarżonej decyzji, 

za organem pierwszej instancji, podstawy do wyliczenia wartości nieruchomości podlegających 

wydzieleniu z wyceny D. Sp. z o.o. przygotowanej na potrzeby innego podmiotu oraz opartej na 

fikcyjnych założeniach dostosowanych do sytuacji tego podmiotu; 

10. art. 122 O.p. oraz art. 187 § 1 O.p. poprzez akceptację braku uwzględnienia przez organ szeregu 

wyjaśnień i dokumentów przedstawionych przez Spółkę dotyczących uzasadnienia biznesowego 

[przyczyn gospodarczych] przeprowadzonej restrukturyzacji oraz brak rozpatrzenia tych wyjaśnień i 

dokumentów w toku postępowania przed organem odwoławczym; 

11. art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 O.p. w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 2, art. 11 u.p.d.o.p., art. i 5 ust. 1 u.p.d.o.p., 

art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez przyjęcie za organem pierwszej instancji nieprawidłowej metodyki do 

określenia domniemanej opłaty restrukturyzacyjnej. 

Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej 

instancji, a także o zasądzenie na rzecz Skarżącej kosztów postępowania. 

Uzasadniając pierwszy z zarzutów Spółka wskazała, że naruszenie przedmiotowej regulacji było o 

tyle istotne, że w odwołaniu Spółka wniosła o przesłuchanie świadków, tj. G. M. oraz A. B. na 

okoliczności związane z dokumentowaniem strat w środkach obrotowych, co było jednym z 

przedmiotów sporu w sprawie; planowała też co najmniej ponowienie wniosku dowodowego o 

przesłuchanie C. M., który został już złożony pismem z 4 sierpnia 2017 r., rozwijając tezę dowodową 

w sposób wskazujący na istotność informacji posiadanych przez C. M. dla przedmiotowej sprawy. 

Dopiero wyznaczenie terminu, o którym mowa w art. 200 § 1 O.p. i zapoznanie się z całością 

zgromadzonego materiału w sprawie, mogło dać Skarżącej informację, że organ zmierza do wydania 

decyzji, a zatem wniosek o przesłuchanie wskazanych świadków prawdopodobnie nie będzie 

uwzględniony, co w tym choćby zakresie umożliwiłoby zaproponowanie nowych środków 

dowodowych, w tym ponowienie wniosku o przesłuchanie ww. świadków. W tej sytuacji zaniechanie 

wyznaczenia Spółce bezpośrednio przed wydaniem decyzji ostatecznej terminu, o którym mowa w 

art. 200 O.p. pozbawiło Skarżącą możliwości działania w swojej sprawie. 

Przechodząc do drugiego zarzutu Skargi Spółka podkreśliła, że zarówno stanowisko organu 

pierwszej instancji, jak i całe sporne zagadnienie korekt przychodów zostało całkowicie pominięte w 

Decyzji Dyrektora IAS, a tym samym Organ w rzeczywistości samodzielnie nie rozstrzygnął tej kwestii 

w postępowaniu odwoławczym - uzasadnienie decyzji, w części przedstawiającej ustalenia i 

stanowisko Dyrektora IAS [od str. 7] w ogóle nie odnosi się do tej kwestii – nie ma w nim nawet 

jednego zdania na ten temat. 

Zdaniem Skarżącej, całkowite pominięcie części materiału sprawy musi być traktowane także jako 

naruszenie kolejnej [po zasadzie dwuinstancyjności postępowania podatkowego, zasadzie czynnego 

udziału strony i zasadzie zaufania do organów podatkowych] podstawowej zasady postępowania 

przez organ drugiej instancji – zasady prawdy obiektywnej. Organ ani nie rozpatrzył zebranego w 

sprawie materiału ani go nie ocenił ani też, w następstwie dokonanych zaniechań, nie odniósł się do 

zgromadzonego materiału w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, pominąwszy w tym zakresie nie tylko 

treść decyzji pierwszej instancji, zarzuty odwołania, lecz nawet "autokorektę" Naczelnika UCS w 

arkuszu odwoławczym. 
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Uzasadniając trzeci z zarzutów skargi Spółka wskazała, że przedłożone dokumenty "korekty stanu" 

stanowią de facto protokoły likwidacyjne towarów, sporządzane na podstawie Procedury opisującej 

sposób obchodzenia się z towarami oraz podpisywane przez osoby odpowiedzialne za towar, tj. 

dyrektorów poszczególnych marketów. 

Spółka stoi na stanowisku, że sposób ukształtowania przez nią obsługi magazynowej towarów oraz 

zakresów obowiązków pracowników w kontrolowanym okresie wskazuje, że poniesione przez nią 

koszty towarowe będące naturalnym skutkiem ubocznym działalności handlowej, nie są przez nią 

zawinione i tym samym stanowią koszty uzyskania przychodów. 

W ocenie Skarżącej, należyta staranność w kształtowaniu polityki magazynowej i wymogów wobec 

pracowników stanowią wystarczające dowody na brak zawinienia A. przy powstaniu tego rodzaju 

strat. Nawet mogące potencjalnie zdarzyć się w ramach zwykłego toku działalności zdarzenia 

[powodując zniszczenie towarów] nie mogą być rozumiane jako wina A. przy powstaniu strat. Należy 

więc uznać na podstawie dostarczonych polityk magazynowych i innych wewnętrznych aktów 

stanowiących o zachowaniu przez A. należytej staranności – że przedmiotowe straty stanowią 

naturalny ubytek powstały przy działalności handlowej o określonym rozmiarze. 

Zdaniem Skarżącej, z "korekt stanu" wynika szczegółowo, które towary zostały sklasyfikowane jako 

nienadające się do dalszej odsprzedaży. Wskazany jest ich numer w systemie, szczegółowa nazwa, 

ilość lub waga, data stwierdzenia nieprzydatności do dalszej odsprzedaży oraz wartość tego towaru a 

każdy Raport wskazuje na powód uznania towaru za nienadający się do odsprzedaży. Skarżąca 

podkreśliła, że w toku działalności A. dokładał wszelkich starań, aby dane zawarte w "korektach 

stanu" były jak najbardziej szczegółowe a wobec rozmiaru działalności Spółki i wielkości sprzedaży, 

nie było realnie możliwe bardziej szczegółowe opisanie zniszczenia, zepsucia lub uszkodzenia 

towaru. Tak samo, nie było realnie możliwe sporządzanie jednostkowego protokołu dla każdej sztuki 

towaru. Takie bardziej szczegółowe opisy nie były również sporządzane z uwagi na brak obowiązku 

wynikającego z prawa podatkowego czy bilansowego do szczegółowego określenia powodu zepsucia 

[np. upadek żywności na posadzkę, zgnicie lub uszkodzenie przez klienta]. 

Skarżąca nie zgodziła się także z kwestionowaniem jej uprawnień do uwzględnienia w kosztach 

uzyskania przychodów kwoty 2 817 845,10 zł, równej 99,37% [wysokość uprawnienia Spółki do 

uczestniczenia w zysku/stracie R.] różnicy pomiędzy wartością odpisów amortyzacyjnych 

dokonanych w 2011 r. przez R. a wartością odpisów amortyzacyjnych bez uwzględnienia wysokości 

kwestionowanych korekt. W ocenie Spółki, z uwagi na charakter zmian w wysokości tzw. goodwill 

[dobra szybko psujące się, regulowanie opłat u wielu dostawców] nie sposób wymagać od Spółki 

innych wyliczeń, niż przedstawione wyliczenia podmiotu trzeciego [E.]. Natomiast nieznaczna 

niezgodność wskazanych kwot nie stanowi podstawy do zakwestionowania ich w całości, tylko 

właśnie w tej nieuzgodnionej części. 

W kontekście zarzutu czwartego Skarżąca podniosła, że przedstawione na żądanie organów 

podatkowych wydruki z systemu księgowego SAP miały stanowić jedynie ułatwienie dla organów, 

przedłożone na ich żądanie. Jeśli w ocenie Dyrektora IAS przedłożone wydruki nie są wiarygodne, 

powinien on sięgnąć do pełnych zapisów księgowych A., przedłożonych na płycie CD włączonej do 

akt postępowania, którymi dysponował i których wiarygodność na żadnym etapie postępowania nie 

była kwestionowana. Bez odniesienia się do tych zapisów nie sposób uznać, że Dyrektor IAS oparł 

się na całości zebranego materiału dowodowego. 

Ponadto, Spółka w toku postępowania wskazała, że Raport jest raportem ostatecznym i że nie 

powstała jego inna wersja, niż przedstawiona organom a fakt, że zawiera on zapis "projekt do 

dyskusji" nie powinien sugerować, że treść Raportu nie była dla jego adresatów wiążąca - oznacza to 

jedynie, że była to pierwsza wersja Raportu, do której strony mogły wnieść zastrzeżenia. Jeśli takie 
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zastrzeżenia nie zostały wniesione, a obie strony oparły się na przedmiotowym Raporcie – co też się 

stało – to należy uznać tą wersję za obowiązującą. 

W dalszych wywodach skargi, rozwijając kwestię wydzielenia działalności nieruchomościowej z M. 

S.A., Skarżąca wskazała, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] w ślad za organem 

pierwszej instancji błędnie zinterpretował operację dokonaną przez Spółkę w oparciu o art. 529 § 1 

pkt 4 Kodeks spółek handlowych, co w konsekwencji doprowadziło do nieuzasadnionego 

zastosowania przepisów art. 11 u.p.d.o.p. i określenia wartości rynkowej opłaty restrukturyzacyjnej, 

jaką powinna otrzymać Spółka za przeniesienie majątku w postaci Oddziału ds. Nieruchomości do W. 

Sp. z o.o. [W. ]. Zdaniem Skarżącej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] pominął skutki 

płynące z regulacji art. 12 ust 1 pkt 9 u.p.d.o.p. determinującej neutralność podatkową podziału przez 

wydzielenie, a neutralność podatkowa podziału przez wydzielenie dokonanego przez Spółkę została 

potwierdzona w interpretacji indywidualnej nr [...] z 22 lipca 2010 r. Pomimo to organ zdecydował się 

pominąć skutki z niej płynące wydając zaskarżoną decyzję. Zdaniem Skarżącej, analiza 

zgromadzonego materiału dowodowego wskazuje, że w sprawie nie zaistniały przesłanki wynikające 

z art. 11 u.p.d.o.p. Odnośnie przesłanki, która wymaga zbadania czy warunki transakcji odbiegają od 

tych, jakie ustaliłby między sobą niezależne podmioty, wskazano, że ww. regulacja prawna nie może 

obejmować swoim zastosowaniem czynności, jaką jest podział przez wydzielenie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa. Zdaniem Skarżącej, podział przez wydzielenie nie stanowi bowiem 

transakcji handlowej w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p., w której dochodzi do ekwiwalentnej wymiany 

handlowej na zasadzie: sprzedaż towaru bądź świadczenia usługi w zamian za wynagrodzenie. 

Instytucja ta została uregulowana w taki sposób, aby pomiędzy podmiotami, między którymi dochodzi 

do przesunięcia aktywów w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie było należne 

wynagrodzenie. Fakt, że na gruncie u.p.d.o.p. określono wprost, że podział przez wydzielenie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powoduje powstania przychodu dla spółki dzielonej 

potwierdza, iż podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stanowi 

transakcji, w której dochodzi do ekwiwalentnej wymiany świadczenia i wynagrodzenia, lecz jest 

narzędziem zarządczym właściciela, który dokonuje reorganizacji prawnej struktury podmiotu i w 

wyniku tego działalności prowadzonej przez ten podmiot. Brak wymaganego wynagrodzenia dla 

dzielonego podmiotu oraz neutralność podatkowa zapewniają właścicielowi swobodę w kształtowaniu 

modelu prowadzonej działalności biznesowej. W tej sytuacji, zdaniem Spółki, podmioty niezależne nie 

mogłyby znaleźć się w porównywalnej sytuacji. Konsekwencją braku wynagrodzenia, który jest ściśle 

wpisany w charakter podziału przez wydzielenie jest niespełnienie kolejnej z przesłanek 

wymienionych w art. 11 u.p.d.o.p. Przepis ten znajduje zastosowanie, gdy w wyniku zawarcia 

transakcji na nierynkowych warunkach, obniżeniu ulega poziom oczekiwanych dochodów z tytułu 

zawarcia tej transakcji. W związku z podziałem przez wydzielenie spółka dzielona nie oczekuje [bo 

nie może oczekiwać] jakiegokolwiek dochodu [co potwierdza wyłączenie z art. 12 ust. 1 pkt 9 

u.p.d.o.p.], ponieważ z uwagi na charakter czynności uregulowanych w ksh spółka dzielona nie 

otrzymuje [bo nie może otrzymać] wynagrodzenia. Z "ostrożności procesowej", Skarżąca 

zakwestionowała wysokość rzekomo należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu rekompensaty za 

utratę aktywów, wskazując, że dokonując kalkulacji w powyższym zakresie organ podatkowy oparł 

się na wycenach [operatach] przygotowanych na potrzeby W. [przy założeniu, że nieruchomości są 

już wynajęte przez W. ], a wyceny te nie powinny być stosowane w drodze analogii dla celów 

określenia skutków podatkowych podziału przez wydzielenie po stronie M. S.A.. Dodatkowo 

zarzucono, iż kalkulacja wynagrodzenia Spółki jest obarczona błędami metodologicznymi. Ponadto, w 

ocenie Spółki, nie sposób podzielić stanowiska organu podatkowego, w myśl którego "jako sposób 

określenia wielkości tego wynagrodzenia przyjęto transakcję leasingu nieruchomości, co nie może 
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być utożsamiane z nakazem przeprowadzenia takiej transakcji przez Spółkę". Skarżąca stwierdziła, 

że organ podatkowy nie precyzuje, w jaki sposób ta sama czynność prawna może nie prowadzić do 

powstania przychodu podatkowego na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p., a jednocześnie, na 

podstawie art. 11 tego samego aktu prawnego, rzekomy dochód z niej wynikający może podlegać 

oszacowaniu przez organ podatkowy. Stanowisko w tym zakresie jest więc nielogiczne i sprzeczne z 

wyraźnym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 9 oraz art. 11 u.p.d.o.p. 

Spółka stoi na stanowisku, że w związku z nieprawidłowym zastosowaniem art. 11 u.p.d.o.p. w 

rozpatrywanej sprawie nie mają zastosowania również przepisy wykonawcze zawarte w 

Rozporządzeniu 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, zaś zawarte w 

Wytycznych OECD wskazania dla restrukturyzacji biznesowych pozostają w tej sytuacji 

bezprzedmiotowe. Wobec faktu, iż Spółka potwierdziła neutralność podatkową planowanej czynności, 

która zgodnie z przepisami nie miała generować prawa do wynagrodzenia, występowanie o APA 

byłoby nie tylko bezzasadne, ale też bezprzedmiotowe, jako że nie występuje w danych 

okolicznościach cena [wynagrodzenie], której poziom mógłby zostać potwierdzony w procedurze 

APA. 

Zdaniem Skarżącej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...], de facto zastosował klauzulę 

przeciwko unikaniu opodatkowania pomimo tego, że przepisy prawne umożliwiające zastosowanie tej 

instytucji nie obowiązywały w okresie, za który wszczęto postępowanie w sprawie. Organ podatkowy 

pierwszej instancji "podszywając" w sposób nieuprawniony zaistniały stan faktyczny pod normę z art. 

11 u.p.d.o.p. próbuje w decyzji zastosować normę z art. 119a O.p. naruszając w ten sposób art. 217 

Konstytucji regulujący zasady nakładania podatków i innych danin publicznych. 

Spółka zwróciła również uwagę na fakt, że w czasie trwającego postępowania przedstawiła tło 

biznesowe dokonanego wydzielenia działalności nieruchomościowej w 19 krajach [jako przykłady 

powołała wydzielenia dokonane przez Grupę M. w Belgii i Słowacji i przedstawiła obszerną 

dokumentację na ich temat] oraz szczegółowo opisała proces przeprowadzony w Polsce i jego skutki 

a całość została poparta szeregiem załączników składających się z dokumentacji i analiz 

przygotowanych przez Grupę M., jak i Spółkę. Zarzuciła, że te wyjaśnienia oraz dokumenty zostały w 

dużej mierze pominięte lub potraktowane jako niewnoszące niczego istotnego do sprawy, co stanowi 

naruszenie art. 122 oraz 187 § 1 O.p. Jak wskazała Spółka, kluczową przesłanką analizowanej 

restrukturyzacji [ogólnie w Grupie M. jak i w Polsce] była okoliczność, iż wydzielenie zasobów oraz 

kosztów alokowanych do działalności pobocznej, jaką jest obrót i zarządzanie nieruchomościami, 

poprawi transparentność Grupy M.. Dodatkowo, dzięki restrukturyzacji Spółka może w bardziej 

przejrzysty sposób raportować wyniki dla poszczególnych segmentów biznesowych. Wyodrębnienie 

działalności w: zakresie nieruchomości [Real Estate] było jednym z pięciu filarów programu S., a 

zarazem jego kluczowym elementem, wpływającym na wszystkie inne filary. Skarżąca zarzuciła, że 

mimo przedstawienia raportów i dokumentów oraz obszernych wyjaśnień w toku postępowania organ 

niesłusznie stwierdził, że nie sposób traktować tych raportów jako podstawy do właściwego poznania 

i zrozumienia założeń programu S. i jego wpływu na restrukturyzację M. SA. Za chybioną Skarżąca 

uznaje argumentację organu, że przedłożone materiały zawierały teoretyczną konstrukcję programu 

S., która nie została zrealizowana oraz że założony model centralizacji zarządzania nie został 

wprowadzony. 

Odwołując się do określonej przez organ podatkowy pierwszej instancji wartości rynkowej 

nieruchomości, poważne wątpliwości budzi sam sposób, w jaki dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

wynikające z "opłaty restrukturyzacyjnej" zostało skalkulowane. W tym zakresie organ – zdaniem 
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Spółki – dopuścił się naruszenia art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 O.p. w zw.z art. 7 ust. 1, ust. 2, art. 11, art. 12 

ust 3, art. 15 ust 1, art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p. 

Zdaniem Spółki, wszystkie korekty przychodów wynikające z faktur korygujących lub innych 

dokumentów [prawomocnych wyroków] wystawionych przed 1 stycznia 2016 r. powinny zostać 

rozliczone zgodnie z przepisami u.p.d.o.p. obowiązującymi przed 1 stycznia 2016 r. tj. w rozliczeniu 

za okres, w którym Spółka pierwotnie rozpoznała przychód podlegający korekcie [tj. w 2011 r.]. 

7. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w W. podtrzymał swoje dotychczasowe 

stanowisko i wniósł o oddalenie skargi. 

II. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje: 

1. Skarga jest zasadna, choć nie wszystkie postawione w niej zarzuty okazały się trafne. 

2. Sądowej kontroli poddano decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z [...] grudnia 

2017 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. nr [...] [akta post. pod., 

tom XXVI, k. 9545-9557]. 

3. W rozpoznawanej sprawie sporne są cztery kwestie: prawidłowość udokumentowania przez 

Skarżącą [podmiot, przez nią przejęty, tj. A. sp. z o.o. i Spółka Komandytowa] strat w towarach 

[ubytków naturalnych] a w konsekwencji zaliczenia ich wartości w kwocie 60 657 805,97 zł do 

kosztów uzyskania przychodów; zmniejszenie przychodów Spółki o kwoty wynikające z 

prawomocnych wyroków sądowych i zawartych ugód zobowiązujących Spółkę do zwrotu 

kontrahentom nienależnie pobranych opłat, co dotyczy zmniejszenia przychodów o kwotę 2 258 

536,37 zł, z pominięciem trzech dodatkowych, postulowanych przez Skarżącą wyroków sądowych; 

korekty zaliczonej przez Skarżącą do kosztów uzyskania przychodów dodatniej wartości firmy 

związanej z zakupem przez R. Sp. z o.o. Spółka Spółka Komandytowa sieci hipermarketów G. w 

wysokości 2 817 845,10 zł oraz poprawności oszacowania dochodu na podstawie art. 11 u.p.d.o.p. w 

związku z wydzieleniem ze Spółki na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa obejmującej nieruchomości i wniesieniem ich do powiązanej W. sp. z o.o. 

Sąd uznał za uzasadnione uchylenie zaskarżonej decyzji w zakresie dwóch pierwszych kwestii, 

uznając za niezasadne zarzuty Skarżącej dotyczące odmowy zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy związanej z zakupem przez A. Sp. 

z o.o. Spółka Spółka Komandytowa sieci hipermarketów G. w wysokości 2 817 845,10 zł oraz 

poprawności oszacowania dochodu na podstawie art. 11 u.p.d.o.p. w związku z wydzieleniem ze 

Spółki na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej 

nieruchomości i wniesieniem ich do powiązanej spółki W. . 

4. W ocenie Sądu, nieprawidłowe jest zapatrywanie organów, którego skutkiem było wyłączenie z 

kosztów uzyskania przychodów strat w towarach [ubytków naturalnych] w kwocie 60 657 805,97 zł 

[sporne ubytki ustalono na 60 960 859,38 zł, zaś 60 657 805,97 zł odpowiada udziałowi Skarżącej w 

zyskach/stratach A. sp. z o.o. sp. komandytowej opiewającemu na 99,37 %]. 

Odmawiając uznania wartości tych ubytków naturalnych za koszty uzyskania przychodów, organy 

stanęły na stanowisku, że Skarżąca [podmiot, w którym posiadała ona udziały, tj. A. sp. z o.o. sp. 

komandytowa] niewłaściwie udokumentował takie ubytki, nie sporządzając każdorazowo dokumentu 

wskazującego na zaistnienie strat i ubytków ze wskazaniem ich przyczyn i danych osób, które to 

stwierdziły a wprowadzając wartość niezdatnych do sprzedaży towarów do systemu pod 

uniwersalnym opisem "Zniszczenie/ Uszkodzenie/Zepsucie". 

Wbrew zapatrywaniu organów dokument zatytułowany "Korekty stanu" ze sklepów [wydruki "Korekty 

stanu" – akta post. pod, tom XIII, k. 3926-4521, tom XIV, tom XV, k. 5357-5437, tom XVI, k. 55438-

553], dopełniony przyjętym w sklepach R. mechanizmem prowadzenia gospodarki magazynowej 

stanowi podstawę do zaewidencjonowania w ciężar kosztów uzyskania przychodów strat powstałych 
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w wyniku zepsucia i ubytków naturalnych towarów. Na uwagę zasługuje, że w sklepach R. 

funkcjonował dokument tytułowany "Pielęgnacja stanu i obsługa magazynowa towaru [...]" [akta post. 

pod., tom XV, k. 5026 - 5041], przewidujący stosowanie odpowiedniego kodu, którym znakowane 

były towary podlegające likwidacji jako uszkodzone, zniszczone czy zepsute [kod 1 m.in. do towarów 

zniszczonych, uszkodzonych, zepsutych]. Dokument ten, w ostatecznej wersji obowiązywał od 2013 

r., jednak – jak wynika z jego Rozdziału 9 tytułowanego "Historia zmian procedury" – w części 

dotyczącej dokumentowania ubytków wprowadzona procedura funkcjonowała od 2011 r. [akta post. 

pod., tom XV, k. 5029, 5043]. Na piątej stronie tego dokumentu wskazano [akta post. pod., tom XV, k. 

5037] osoby kompetentne do stwierdzania zmian w stanie magazynowanych towarów, w tym np. ich 

zepsucia czy zniszczenia, a także sposób raportowania tych zmian; używane w procedurze definicje i 

kody pozwalają na odczytanie informacji zamieszczonych w raportach stanowiących podstawę 

zapisów księgowych. 

Spółka [pismo Skarżącej z 21 czerwca 2017 r.; akta post. pod., tom XXVI, k. 9242-9255] wyjaśniła, że 

funkcjonowały w sklepach R. trzy systemy: MMS ST -system sklepowej gospodarki magazynowej, 

zarządzający zapasami w sklepie od zamówienia, przez przyjęcie towaru aż po zmiany stanu, w tym 

korekty stanu wynikające z odpisów takich jak zniszczenia/zepsucia i inne; system EVENTS – 

centralny system wyceny zapasów oparciu o metodę FIFO prowadzony na podstawie danych o 

ruchach stanów dla artykułów, otrzymanych interfejsem z systemu MMS ST; oraz system SAP R/3 – 

moduł FIFO – system finansowo – księgowy, tworzący księgi rachunkowe przedsiębiorstwa w oparciu 

o źródła danych z innych systemów w tym z systemów MMS ST oraz EVENTS. Spółka wytłumaczyła 

też, że system sklepowej gospodarki magazynowej MMS ST przewidywał korekty stanu w systemie 

dokonywane na podstawie przypisanego danej korekcie kodu, który wskazywał powód wykonania 

danej korekty, przy czym korektom związanym z odpisami wynikającymi ze zniszczeń lub zepsucia 

towaru przypisany był kod korekty "1". W tym systemie uprawnione osoby wprowadzały codziennie 

korekty stanów towarów zniszczonych/uszkodzonych/zepsutych. Spółka wyjaśniła szczegółowo 

sposób wprowadzania i przetwarzania danych dotyczących gospodarki magazynowej dla towarów 

zniszczonych/uszkodzonych/zepsutych podając, że wprowadzanie i przetwarzanie danych 

dotyczących towarów zniszczonych/uszkodzonych/zepsutych odbywało się w tych systemach w 

sposób następujący: 

1) artykuły uszkodzone/zniszczone/zepsute były w trakcie pracy marketu grupowane w specjalnie 

wyznaczonych miejscach w magazynie; 

2) inne towary skutkujące korektami stanów magazynowych np. artykuły po reklamacjach, niepełne 

opakowania, po kradzieżach częściowych przechowywane były w innych wydzielonych miejscach 

magazynu; 

3) po dokonaniu zgrupowania artykułów w wyznaczonym miejscu Kierownik Zespołu Towarowego 

odpowiedzialny za sporządzenie raportu "Lista stanu ujemnych MW666R01" wyznaczał osoby i 

metodę, na podstawie której dokonywano ich inwentaryzacji; 

4) wybór metody zależał od możliwości technicznych sklepu i biegłości wyznaczonego do 

inwentaryzacji pracownika – inwentaryzacja mogła być przeprowadzona na dwa sposoby: a] metodą 

pośrednią, w której inwentaryzacja przeprowadzona była przez wyznaczonego pracownika na 

formularzu [...]; b] metodą bezpośrednią, przy użyciu skanera kodów kreskowych – EAN; 

5) przy zastosowaniu metody bezpośredniej inwentaryzacji, wyznaczony pracownik wprowadzał 

zgrupowane towary bezpośrednio do systemu MMS ST, za pomocą skanera kodów kreskowych – 

EAN. 

Spółka zaprezentowała także, że proces wprowadzania danych dotyczących towarów 

uszkodzonych/zniszczonych/zepsutych do systemu MMS ST przebiegał następująco: 
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1) przygotowywano towary do korekty stanu wyznaczonym miejscu; 

2) wyznaczony pracownik logował się do skanera poprzez nazwę użytkownika i hasło; 

3) wyznaczony pracownik skanował zepsuty/zniszczony/uszkodzony towar –skanowano kod 

kreskowy towaru i wprowadzono przyczynę korekty, to jest w analizowanych przypadkach kod "1", 

zgodnie z dokumentem "PSPR1ZL1 Kody korekt stanu w systemie MMS"; 

4) po zakończeniu skanowania należało wygenerować i wydrukować z systemu raport "Lista stanów 

ujemnych MW666R01"; 

5) przed utylizacją towaru Kierownik Zespołu Towarowego kontrolował zgodność raportu i 

przeznaczonych do utylizacji towarów, co następnie było weryfikowane przez Dyrektora [...] – na tym 

etapie możliwe było skorygowanie raportu poprzez ręczne wprowadzenie zmian do systemu MMS 

ST; 

6) zweryfikowany i poprawiony [jeśli była taka potrzeba] raport był następnie podpisywany przez 

Dyrektora [...] i Kierownika Zespołu Towarowego a dane wprowadzone [zatwierdzone] w systemie 

MMS ST, skąd następowała ich dalsza migracja do aplikacji EVENTS i dalej do systemu finansowo – 

księgowego SAPR/3; 

7) końcowo towary sklasyfikowane jako zniszczone/zepsute/uszkodzone były – w obecności 

pracownika Działu Ochrony – przeznaczone [wydawane] do utylizacji. 

Wydruki z systemu, tytułowane "Korekta stanu" [akta post. pod, tom XIII, k. 3926-4521, tom XIV, tom 

XV, k. 5357-5437, tom XVI, k. 55438-553] wskazują rodzaj produktu uznanego za niezdatny do 

sprzedaży, jego ilość, datę tego stwierdzenia, cenę oraz – w ostatniej kolumnie wydruku – powód 

korekty stanu magazynowego: "zniszczenie/uszkodzenie/zepsucie". 

Zaprezentowana w toku postępowania procedura oceny zdatności towaru, przeznaczenia go do 

utylizacji i wprowadzania odpowiednich zapisów w systemie gospodarki magazynowej, za nim – w 

systemie wyceny zapasów, a następnie w systemie finansowo – księgowym SAP R/3 pozwalała na 

zidentyfikowanie przyczyn decyzji o uznaniu towaru za stanowiącego ubytek naturalny. Znajdowała 

ona podstawę w dokumencie stanowiącym politykę rachunkowości – Opis zasad rachunkowych. To, 

że jednym kodem [kod "1"] charakteryzowano towary zepsute, zniszczone i uszkodzone, nie 

oznacza, że przyjęty w A. sp. z o.o. sp. komandytowej mechanizm dokumentowania ubytków 

naturalnych jest nierzetelny czy też nie pozwala w sposób jednoznaczny na stwierdzenie powstania 

strat oraz ich przyczyn. Dla prawidłowego udokumentowania takich strat nie jest – wbrew 

zapatrywaniu organów [szczególnie czytelnie to eksponuje argumentacja organu pierwszej instancji – 

str. 52 decyzji, tom XXVI, k. 9350-9349] – konieczne sporządzenie dokumentów w postaci protokołów 

dokumentujących powstałe straty. 

Powyższe czyni zasadnym stawiany w skardze zarzut naruszenia art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez 

odmowę zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w strat w środkach obrotowych, w części 

odpowiadającej udziałowi Skarżącej w zyskach/stratach A. sp. z o.o. sp. komandytowej. 

5. W zakresie ustalonej przez organ wartości ubytków naturalnych [60 657 805,97 zł], nie 

stanowiących kosztów uzyskania przychodów, Skarżąca w toku postępowania przed Naczelnikiem 

Urzędu Celno – Skarbowego wnosiła o przeprowadzenie dowodów z zeznań dwóch świadków, 

dawnych pracowników sklepów R. na okoliczność stosowanych procedur, wiarygodności 

przekazanych danych oraz dokumentacji strat w środkach obrotowych w A. sp. z o.o. sp. 

komandytowej [akta post. pod., tom XXVI, k. 9316-9318], który to wniosek nie został zaaprobowany 

przez organ [argumentacja ze str. 51 decyzji Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego – akta post. 

pod., tom XXVI, k. 9350-9351]. Zarzut dotyczący zaniechania przeprowadzenia powyższego dowodu, 

w kontekście zarzutu naruszenia art. 123 § 1 O.p. i art. 200 § 1 O.p. w zw. z art. 121 § 1 O.p. poprzez 

przeprowadzenie postępowania przez organ drugiej instancji bez umożliwienia Skarżącej 



56 
 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego i wyznaczenia siedmiodniowego 

terminu, o którym mowa w art. 200 O.p. Skarżąca wyartykułowała w skardze. Zarzut powyższy – 

jakkolwiek zasadny, bowiem istotnie organ odwoławczy zaniechał wyznaczenia Skarżącej przed 

wydaniem zaskarżonej decyzji terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 

dowodowego – pozostaje bez wpływu na wynik postępowania. Z jednej strony z uwagi na uchylenie 

zaskarżonej decyzji, co oznacza, że w ponownie prowadzonym postępowaniu organ będzie miał 

sposobność dopełnienia tego obowiązku, z drugiej zaś – z uwagi na podzielenie zarzutów naruszenia 

przepisów prawa materialnego Skarżącej co do nieprawidłowego wyłączenia z kosztów uzyskania 

przychodów wartości ubytków naturalnych. 

Zatem zarzut naruszenia art. 200 O.p. poprzez niewyznaczenie Stronie siedmiodniowego terminu do 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego należy uznać za słuszny. Rację ma 

bowiem Skarżąca, że w postępowaniu odwoławczym nie wyznaczono Stronie tego terminu. Zdaniem 

Sądu uchybienie to nie miało jednak wpływu na prawidłowość rozstrzygnięcia zawartego w wydanej 

przez organ drugiej instancji decyzji, a tylko takie uchybienie, w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1369 t.j.; dalej jako: p.p.s.a.]., uzasadniałoby uchylenie zaskarżonej decyzji przez Sąd. Ponadto 

– co ważniejsze – Skarżąca aktywnie uczestniczyła w postępowaniu prowadzonym przez organ 

podatkowy pierwszej i drugiej instancji, a zatem nie można uznać, że organy podatkowe 

uniemożliwiły Skarżącej czynny udział w postępowaniu bez jej winy. Sygnalizowane zaś, jako 

planowane wniosku dowodowe z przesłuchania pracowników sklepów na okoliczność powstania i 

dokumentowania ubytków nie miałyby racji bytu, bowiem tego rodzaju okoliczności winny być 

udokumentowane dowodami o charakterze księgowym [dowodami księgowymi]. 

6. W zakresie pomniejszenia przychodów w związku z wydaniem wyroków sądowych i zawartych 

ugód zobowiązujących do zwrotu kontrahentom nienależnie pobranych opłat Skarżąca postawiła 

zarzut naruszenia art. 122 O.p., art. 127 O.p., art. 187 § 1 O.p. i art. 210 § 4 O.p., poprzez pominięcie 

rozpatrzenia i brak odniesienia się w uzasadnieniu decyzji do sprawy korekty przychodu z tytułu kwot 

zwróconych na rzecz trzech kontrahentów, podnoszonej przez Skarżącą w odwołaniu i 

niekwestionowanej, co do zasadności stanowiska, przez organ pierwszej instancji. 

W decyzji organu pierwszej instancji [jej str. 58 – akta post. pod., tom XXVI, k. 9344] organ dokonał 

zmniejszenia przychodów Skarżącej w związku z wydaniem wobec niej prawomocnych wyroków 

sądowych i zawartych ugód zobowiązujących do zwrotu kontrahentom nienależnie pobranych opłat 

uznając, że w toku postępowania Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie korekty 

przychodów za 2011 r., w związku zapadłymi wyrokami i zawartymi ugodami, w konsekwencji których 

Spółka dokonała zwrotu części pobranych od kontrahentów opłat z tytułu usług zarządzania 

budżetem marketingowym, usług udostępnienia danych portalu internetowego M., usług 

promocyjnych, usług zarządzania relacjami z klientami, rabatów transakcyjnych, które to opłaty 

zostały uznane za niezgodne z prawem czyny nieuczciwej konkurencji. Wniosek Skarżącej opiewał 

na kwotę 4 165 073,43 zł i opatrzony został wyrokami sądowymi zapadłymi w okresie lat 2013 – 2016 

[akta post., pod., tom XVII i XVIII, tom XX, k. 6956-7151]. W powyższym zakresie organ uznał, że 

tylko w stosunku do części z nich wniosek jest zasadny, w związku z uregulowaniem wprowadzony 

ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych 

metod rozwiązywania sporów [Dz.U. z 2015 r., poz. 1595]. 

Ta część rozstrzygnięcia, w szczególności odmówienie prawa do korekty przychodów z tytułu kwot 

zwróconych na rzecz trzech kontrahentów stała się przedmiotem odwołania Skarżącej, w którym na 

stronie 33-35 Skarżąca postawiła postulat uwzględnienia zmniejszenia przychodów w odniesieniu do 

trzech wyroków/ugód na łączną kwotę 251 905,84 zł, co do których ostateczne rozstrzygnięcie 
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zapadło lub wystawiono korektę przed 16 września 2014 r., tj. przed wszczęciem postępowania 

kontrolnego w Spółce, które zdaniem Skarżącej powinny być rozpoznane z uwzględnieniem aktualnie 

obowiązującego przepisu art. 12 ust. 3j u.p.d.o.p. 

Zarzutom tym w zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] nie poświęcono 

ani słowa uwagi, co stanowi o potwierdzeniu stawianego zarzutu. Organ nie ustosunkował się 

bowiem w żaden sposób do postawionej kwestii: ani pozytywnie, ani negatywnie dla skarżącej spółki, 

czym nie sprostał zadaniu rozpatrzenia odwołania. Powyższe było tym bardziej uzasadnione, że 

Skarżąca stawiane w odwołaniu zarzuty zaakcentowała w odniesieniu do trzech konkretnych 

wyroków i ugód, co do których organ pierwszej instancji w tzw. "Arkuszu odwoławczym" [akta post. 

pod., tom XXVI, k. 9509-9526] podzielił postulaty Skarżącej. Na str. 34 tego arkusza [k. 9510v] 

Naczelnik [...] Urzędu Celno – Skarbowego w [...] podkreślił, że: "Odnosząc się do powyższych 

zarzutów organ podatkowy po zapoznaniu się z treścią odwołania uznał argumenty Spółki w tym 

zakresie za słuszne. Należy przyznać Spółce rację, iż przepisy prawa podatkowego nie określały, w 

jakim czasie od momentu wystąpienia określonego zdarzenia wpływającego na wysokość 

zobowiązania podatnik ma obowiązek/prawo do dokonania korekty uprzednio złożonego zeznania. W 

stanie prawnym obowiązującym przed 01.01.1016 r. podatnik mógł dokonywać korekty za poprzednie 

okresy rozliczeniowe w dowolnym czasie aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Zatem w stosunku do przedmiotowych dwóch uprawomocnionych wyroków sądowych i jednej 

zawartej ugody, które to zdarzenia miały miejsce przed wszczęciem niniejszego postępowania 

kontrolnego Spółka miała prawo do złożenia stosownej korekty deklaracji CIT–8 za 2011 r., które to 

prawo zostało zawieszone wyniku uregulowań art. 14c ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej.". 

W konsekwencji, organ pierwszej instancji w odniesieniu do trzech kontrahentów Skarżącej: Firmy 

K.., A. sp. z o.o. oraz S. S.A. podzielił zarzuty odwołania. Wskazany "Arkusz odwoławczy" nie jest 

wprawdzie wiążący dla organu odwoławczego, nie stanowi on decyzji, od której wniesiono odwołanie, 

niemniej jednak stanowisko organu w tym zakresie powinno być poddane refleksji organu 

odwoławczego [szczególnie że w odwołaniu wyraźnie] postawiono takie zarzuty, czego w 

zaskarżonej decyzji zabrakło. 

Powyższe czyni zasadnym zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji art. 122 O.p., art. 127 O.p., art. 

187 § 1 O.p. i art. 210 § 4 O.p. 

7. Nie znalazły potwierdzenia stawiane w skardze zarzuty w odniesieniu do wyłączenia z kosztów 

uzyskania przychodów kosztów związanych z amortyzacją przez A. sp. z o.o. sp. komandytową 

[odpowiednia część kosztów tego podmiotu obciąża Skarżącą w związku z posiadaniem przez nią 

udziałów w tym podmiocie] dodatniej wartości firmy, tj. zarzuty naruszenia art. 16g ust. 2 u.p.d.o.p. 

poprzez jego błędną wykładnię, jak również art. 180 § 1 O.p. i art. 187 § 1 oraz art. 191 O.p. poprzez 

oparcie się na niepełnym materiale dowodowym, a także wykroczenie poza ramy swobodnej oceny 

dowodów i akceptację ustaleń niewynikających z zebranego materiału dowodowego w sposób 

nieuwzględniający zasad logiki oraz doświadczenia życiowego, dokonanych przez organ pierwszej 

instancji, a w rezultacie nieuwzględnienie korekty wartości początkowej dodatniej wartości firmy. 

Trafnie w postępowaniu stwierdzono – na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu 

prowadzonym w A. sp. z o.o. sp. komandytowej [następca prawny R. sp. z o.o. i Spółka 

komandytowa], tj. w podmiocie, w którym Skarżąca była komandytariuszem – że A. sp. z o.o. sp. 

komandytowa nie udokumentowała dokonanej korekty dodatniej wartości początkowej firmy, co 

skutkowało zakwestionowaniem u Skarżącej od tej części odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2 817 

845,10 zł. 

Na powyższą okoliczność Skarżąca przedstawiła raport "Sprawozdanie ze stanu faktycznego" [akta 

post. pod., tom XXVI, k. 9255-9271] sporządzony przez E. na podstawie umowy między G. Sp. z o.o. 
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a A. w związku przejęciem a także matematyczne wyliczenie obrazujące dokonane korekty wartości 

dodanej firmy, obejmujące: "n." - 1 345 982,49 zł; zobowiązania - 16 407818,78 zł; wydane 

[niezrealizowane] vouchery - 2 699 149,00 zł; uiszczone przedpłaty na koszty - 781 291,01 zł. 

Stanowisko Skarżącej zakłada, że dla wykazania dodatniej wartości firmy wystarczający jest ów 

raport – w odwołaniu spółka argumentowała, że "Spółka w toku postępowania przedstawiła raport 

["Sprawozdanie ze stanu faktycznego"] sporządzony przez E. na podstawie umowy między G. sp. z 

o.o. a A. w związku z przejęciem. Wskazała, że jest to raport ostateczny i że nie powstała jego inna 

wersja, niż przedstawiona. Z uwagi na charakter zmian w wysokości tzw. goodwill [dobra szybko 

psujące się, regulowanie opłat u wielu dostawców] nie sposób wymagać od Spółki innych wyliczeń, 

niż przedstawione wyliczenia podmiotu trzeciego [E.]. Natomiast nieznaczna niezgodność 

wskazanych kwot nie stanowi podstawy do zakwestionowania ich w całości, tylko właśnie w tej 

nieuzgodnionej części." [str. 45 odwołania, akta post. pod., tom XXVI, k. 9464, pismo Skarżącej 

stanowiące wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału z 9 sierpnia 2017 r., 9323-9321 tom 

XXVI, k. 9464]. Powyższe stanowisko Skarżącej wskazuje, że – po pierwsze – Skarżąca, poza 

raportem "Sprawozdanie ze stanu faktycznego" nie dysponuje materiałem źródłowym, stanowiącym 

podstawę wyliczenia dodatniej wartości firmy, po drugie zaś – przyznaje, że wartościach 

stanowiących podstawę wyliczenia istnieje "niezgodność kwot". 

Organ pierwszej instancji, a za nim Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] dokonały trafnej 

oceny, że wyliczenie przez Skarżącą dodatniej wartości firmy nie obrazuje rzeczywiście dokonanej 

korekty, bowiem wartość dodatnia firmy przyjęta przez Spółkę jako podstawa odpisów 

amortyzacyjnych wyniosła 295 470 724,67 zł, podczas gdy dodatnia wartość firmy udokumentowana 

fakturą nr [...] r. wystawioną przez G. Sp. z o.o. wynosi 278 456 464,40 zł [akta post. pod., tom XII, k. 

3856]. Różnica między tymi kwotami wynosi 17 014 260,27 zł, natomiast przedstawione przez Spółkę 

wyliczenie korekty wartości dodatniej wskazuje 16 979 694,28 zł co oznacza, że dodatnia wartość 

została pomniejszona dodatkowo o kwotę 65 566,00 zł, w odniesieniu do której nie przedstawiono 

żadnych wyjaśnień ani nie wskazano o jaką kategorię składników majątku podlegających korekcie 

chodzi. 

W celu wykazania dodatniej wartości firmy Skarżąca przestawiła też wyciągi z dokonanych w 2006 r. 

zapisów na koncie 242000 [stanowisko Skarżącej z 13 września 2016 r., tom XII, k. 3734-3735, 

wydruki z konta 24200 – tom XII, k. 3684-3716], których poszczególne części [zobowiązania 

dostawcy, bony, przedpłaty, n.] mają stanowić kwoty wskazane w toku postępowania dla wyliczenia 

korekty wartości dodatniej firmy. W powyższym zakresie trafnie organy uznały, że na podstawie tych 

wydruków nie można stwierdzić, że są to rzeczywiście zapisy ksiąg rachunkowych prowadzonych 

przez A. Sp. z o.o. sp. komandytową, nie zawierają one bowiem oznaczeń pozwalających twierdzić, 

iż źródłem zapisów są księgi Spółki. Zgodnie z treścią art. 13 ust 4 ustawy z 29 września 1994 r. o 

rachunkowości [t.j. Dz. U z 2016 poz. 1047], księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich 

prowadzenia, powinny być: 1) trwale oznaczone nazwą [pełną lub skróconą] jednostki, której dotyczą 

[każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku 

komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera], nazwą danego 

rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania; 2) wyraźnie oznaczone co do roku 

obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia; 3) przechowywane starannie w ustalonej 

kolejności. Uzasadnione jest więc stwierdzenie, że wydruki przedłożone przez Skarżącą nie spełniają 

tych wymogów. 

Trafne jest też spostrzeżenie, że wartość dodatnia firmy może być korygowana poprzez 

zobowiązania, wydane bony czy przedpłaty, jednak na podstawie zapisów ich dotyczących powinno 

być możliwe odczytanie, jakie kategorie wartości kryją się pod kwotami ujętymi w księgach. 
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Tymczasem w przypadku wydruku dotyczącego zobowiązań, opis zdarzeń ogranicza się tylko do 

ciągu liczb. 

W świetle powyższego, zasadny jest wniosek, że Skarżąca nie przedstawiła dokumentów 

pozwalających na zweryfikowanie, jakie były podstawy skorygowania wartości dodatniej firmy o takie 

a nie inne wartości, przyznając zarazem, że w kwotach stanowiących podstawę wyliczenia istnieją 

rozbieżności. W myśl bowiem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości A. sp. z o.o. sp. 

komandytowa była obowiązana do prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami 

określonymi przepisami tej ustawy, przy czym art. 20 ust. 2 w/w ustawy przewiduje, że podstawą 

zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji 

gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi". Wymogi formalne dowodów księgowych 

określono w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który wskazuje, że dowód księgowy powinien 

zawierać co najmniej: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; określenie stron 

[nazwy, adresy] dokonujących operacji gospodarczej; opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, 

określoną także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został 

sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz 

osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; stwierdzenie sprawdzenia i 

zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz 

sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych [dekretacja], podpis osoby odpowiedzialnej za te 

wskazania. Dodatkowo dowód księgowy powinien spełniać wymogi merytoryczne zawarte w art. 22 

ustawy o rachunkowości. 

Zatem Skarżąca, wprowadzając do ewidencji księgowej dodatnią wartość firmy winna zrobić to na 

podstawie dowodu księgowego spełniającego wymogi powołanych przepisów. Taki dowód, 

stanowiący podstawę do zaewidencjonowania w księgach dodatniej wartości firmy w kwocie 295 470 

724,67 zł powinien zostać przedstawiony w postępowaniu, tymczasem postępowanie prowadzone z 

czynnym udziałem Skarżącej nie doprowadziło do takiego rezultatu. 

Przedstawiony przez Skarżącą sporządzony przez E. raport "Sprawozdanie ze stanu faktycznego", 

mający w zamyśle Skarżącej stanowić podstawę dla przyjęcia dodatniej wartości firmy, ma być – jak 

wynika ze stanowiska Skarżącej – dokumentem definitywnym. Skarżąca bowiem w skardze [a 

wcześniej analogicznie w odwołaniu] stwierdza, iż nie sposób od niej wymagać innych wyliczeń niż te 

przedstawione przez podmiot trzeci [E.] w "Sprawozdaniu ze stanu faktycznego", a raport ten – 

zdaniem Skarżącej – jest ostateczny i nie powstała jego inna wersja. 

Lektura treści sporządzonego przez E. "Sprawozdania ze stanu faktycznego" [akta post. pod., tom 

XXVI, k. 9255-9271] przeczy jednak tezie Skarżącej o ostateczności informacji w nim zawartych – na 

każdej ze stron tego dokumentu wyraźnie zaakcentowano, że jest do "projekt do dyskusji", co dotyczy 

zarówno wersji polsko, jak i angielskojęzycznej. Te zapisy "Sprawozdania ze stanu faktycznego" 

wskazują, że nie stanowi on dokumentu oficjalnego i ma charakter roboczy, w istocie materiał do 

dyskusji. 

Ponadto, "Sprawozdanie ze stanu faktycznego" sporządzone przez E. nie zostało przez nikogo 

podpisane czy parafowane a na jego str. 2 wyartykułowano zastrzeżenie, zgodnie z którym autor 

dokumentu, tj. E. podał, że "Procedury zostały przeprowadzone wyłącznie w celu pomocy Państwu w 

ocenie prawidłowości danych finansowych, które mają zostać przedstawione Kupującemu i są 

podsumowane w punkcie 1 Sprawozdania. Odpowiedzialność za zapewnienie, że procedury te są 

wystarczające, ponoszą wyłącznie strony wymienione powyżej. W związku z powyższym, nie 

składamy nie składamy żadnego oświadczenia dotyczącego tego, czy procedury opisane poniżej w 

punkcie 1 Sprawozdania są wystarczające do realizacji celu, w jakim zamówione zostało niniejsze 

Sprawozdanie bądź jakiegokolwiek innego celu". 
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Rację mają zatem organy uznając, że zaakceptowanie – jako miarodajnego dla ustalenia dodatniej 

wartości firmy i jej korekty na potrzeby amortyzacji u Skarżącej – tak opracowanego przez podmiot 

trzeci [E.] sprawozdania byłoby nieuzasadnione. 

Nie jest też zasadne zapatrywanie prezentowane w toku postępowania przez Skarżącą, nakierowane 

na wykazanie, że skoro podmiot trzeci [E.] zweryfikował pewne dane finansowe – to organy winny je 

zaakceptować i nie wymagać innych dowodów niż "Sprawozdanie" E.. Niezależnie od tego, że 

analizowane "Sprawozdanie" nie miało charakteru definitywnego i zatwierdzonego dokumentu [a w 

każdym razie Skarżąca nie zdołała tego wykazać], to uprawnieniem a wręcz obowiązkiem organów 

jest sięgnięcie do dokumentów źródłowych, które były podstawą wydania takiej a nie innej oceny 

dokonanej przez "trzeci podmiot". Ponadto, w samym Sprawozdaniu wprost jego autor wyartykułował, 

że odpowiedzialność za zapewnienie, że procedury przyjęte są wystarczające, ponoszą wyłącznie 

inne zaś E. nie składa żadnego oświadczenia dotyczącego tego, czy procedury opisane w 

Sprawozdaniu są wystarczające do realizacji celu, w jakim zamówione zostało Sprawozdanie bądź 

jakiegokolwiek innego celu. 

Sama Skarżąca przyznaje przy tym, że kwoty Podane w "Sprawozdaniu" E. w części odbiegają od 

tych w rozliczeniu – w piśmie z 9 sierpnia 2017 r. złożonym w trybie art. 24 ust 4 ustawy o kontroli 

skarbowej, na jego str. 9 [akta post. pod., tom XXVI, k. 9371] podano, że "Pomniejsze nieścisłości 

niektórych kwot wynikają z późniejszych uzgodnień między stronami transakcji, których – z uwagi na i 

upływ czasu, Spółka nie jest w stanie obecnie udokumentować" [oraz stanowisko co do rozbieżności 

kwot prezentowane w skardze oraz odwołaniu]. Nie ma więc racji Skarżąca postulując uznanie przez 

organy prawidłowości zaewidencjonowanych przez nią kwot na postawie niedefinitywnego 

"Sprawozdania" E., które to kwoty były następnie korygowane z niewyjaśnionych i pozostających 

nawet poza zdolnością Skarżącej do ich wyjaśnienia przyczyn i na postawie nieznanych przesłanek. 

Zasadne jest zatem stanowisko organów sprowadzające się do odmowy uznania opisanych 

dokumentów za wiarygodny dowód w sprawie, umotywowane tym, że rzetelne udokumentowanie 

dodatniej wartości firmy wymagałoby od Skarżącej przedstawienia dokumentów będących podstawą 

ustalenia korekt w przyjętych kwotach, w taki sposób, by przedstawione dawało się zweryfikować, czy 

wyliczenie nie jest tylko kompilacją dowolnych liczb, ale także czy ma oparcie w konkretnych 

zdarzeniach i dowodach księgowych. 

Skarżąca w toku postępowania takich dowodów nie przedstawiła, co czyniło nieuzasadnionym 

stawiany w skardze zarzut naruszenia art. 16g ust. 2 u.p.d.o.p. poprzez jego błędną wykładnię, jak 

również art. 180 § 1 O.p. i art. 187 § 1 oraz art. 191 O.p. poprzez oparcie się na niepełnym materiale 

dowodowym, a także wykroczenie poza ramy swobodnej oceny dowodów i akceptację ustaleń 

niewynikających z zebranego materiału dowodowego w sposób nieuwzględniający zasad logiki oraz 

doświadczenia życiowego, dokonanych przez organ pierwszej instancji, a w rezultacie 

nieuwzględnienie korekty wartości początkowej dodatniej wartości firmy. Wobec braku 

przedstawienia przez Skarżącą dowodów obrazujących dodatnią wartość firmy, sposób 

rachunkowego dojścia do zaewidencjonowanej wartości organy zasadnie zakwestionowały odpisy 

amortyzacyjne z tego tytułu. To, że ocena materiału dowodowego dokonana przez organy oraz 

wnioski wynikające z jego analizy są odmienne od tych postulowanych przez Skarżącą nie może 

uzasadniać zarzutu naruszenia art. 180 § 1 O.p. i art. 187 § 1 oraz art. 191 O.p. 

8. Bezpodstawne są zarzuty Skarżącej w odniesieniu do dokonanego przez organy oszacowania 

dochodu Skarżącej na podstawie art. 11 u.p.d.o.p. 

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. 
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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. 

Zgodnie z obowiązującym w roku podatkowym 2011 przepisem art. 11 u.p.d.o.p., jeżeli podatnik 

wykorzystuje powiązania z innymi podmiotami dla wykazania dochodów odbiegających [niższych] od 

tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby tego rodzaju powiązania nie miały miejsca, opodatkowaniu 

może podlegać dochód potencjalny, tj. taki, jaki podatnik mógłby osiągnąć, gdyby nie wystąpiły 

przewidziane w ustawie powiązania. W myśl art. 11 ust. 2 u.p.d.o.p. dochody, o których mowa w ust. 

1 określa się w drodze oszacowania, stosując metody: 

a) porównywalnej ceny niekontrolowanej, 

b) ceny odsprzedaży, 

c) rozsądnej marży ["koszt plus"]. 

Stosownie zaś do treści art. 11 ust. 3 u.p.d.o.p., jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod 

wymienionych powyżej, stosuje się metody zysku transakcyjnego. 

Dopełnienie tych regulacji zawierają 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. Możliwość przeprowadzenia analizy zgodności warunków 

restrukturyzacji w ramach podmiotów powiązanych została przewidziana w rozdziale 5a powołanego 

Rozporządzenia, znowelizowanego Rozporządzeniem z 17 czerwca 2013 r. zmieniającym 

rozporządzenie 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 2013 r., poz. 768]. Stosownie do § 23a 

ust. 1 tego Rozporządzenia, organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność 

warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami 

powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. W myśl § 23a ust. 2 

Rozporządzenia, przez restrukturyzację działalności rozumie się przeniesienie pomiędzy podmiotami 

powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów, lub ryzyk. Natomiast § 23a ust. 3 

Rozporządzenia stanowi, że w toku badania o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić przyczyny 

gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwanych korzyści z restrukturyzacji, w tym 

efekt synergii oraz opcje realistycznie dostępne dla podmiotów powiązanych uczestniczących w 

restrukturyzacji. W myśl § 23a ust. 4 Rozporządzenia, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej 

uznają prawidłowość przypisania podmiotowi powiązanemu ekonomicznie istotnego ryzyka wyłącznie 

wtedy, jeżeli zostanie wykazana zdolność podmiotu do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania 

tym ryzykiem lub zdolność finansowa do poniesienia obciążeń w przypadku materializacji tego 

ryzyka. W myśl natomiast § 23a ust. 5 tego Rozporządzenia wskazane organy sprawdzają 

prawidłowość ustalenia prawa do wynagrodzenia podmiotu powiązanego oraz wartości 

wynagrodzenia podmiotu powiązanego w przypadku restrukturyzacji działalności, biorąc w 

szczególności opcje Realistycznie dostępne dla podmiotów uczestniczących w tej restrukturyzacji. 

Powyższe przepisy, zawarte w Rozporządzeniu wydane zostały w celu ujednolicenia krajowych 

regulacji, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytycznych OECD z 22 lipca 2010 r. [rozdział 9 



62 
 

Wytycznych], poświęconych problematyce restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami 

powiązanymi. 

Zdaniem Skarżącej, w zakresie dokonanej w 2011 r. operacji wydzielenia z niej nieruchomości oraz 

całego zakresu działalności związanej z zarządzaniem, utrzymaniem i gospodarowaniem 

posiadanymi nieruchomościami, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, 

przeprowadzonej w wyniku podziału Skarżącej przez wydzielenie [art. 529 § 1 pkt 4 Ksh] nie 

zaistniały podstawy do szacowania dochodu z zastosowaniem regulacji art. 11 u.p.d.o.p. 

W ocenie Skarżącej, przeprowadzona w stosunku do niej operacja stanowi podział przez wydzielenie 

uregulowany art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, którego skutek nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia na rzecz 

spółki dzielonej [w tej roli Skarżąca] za przeniesienie wydzielanej części majątku, co wynika z 

charakteru samej czynności prawnej, to zaś – w ocenie Skarżącej – wyklucza możliwość, wyliczenia 

opłaty restrukturyzacyjnej. 

Skarżąca stoi na stanowisku, że nie ma w stosunku do operacji podziału przez wydzielenie 

zastosowania przepis art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p.; nie stanowi on bowiem transakcji handlowej w 

rozumieniu tego przepisu; operacja podziału przez wydzielenie została uregulowana w taki sposób, 

by pomiędzy podmiotami, których dotyczy nie było należne wynagrodzenie. Zdaniem Skarżącej, brak 

wynagrodzenia skutkuje tym, że przepisy art. 11 u.p.d.o.p. nie mają do niej zastosowania, co ma 

wynikać z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. oraz przepisów Ksh regulujących podział spółek. 

9. W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest istnienie powiązań między Skarżącą a podmiotem, do 

którego wniesiono zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z działalnością obejmującą 

nieruchomości [W. sp. z o.o.]. 

W zaskarżonej decyzji organy odwoławczy, szczególnie zaś organ pierwszej instancji szeroko i 

wnikliwie wyjaśnił powody, dla których warunki operacji wydzielenia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa obejmującej działalność Skarżącej związaną z posiadaniem i zarządem zasobem 

nieruchomości uznano za niezgodne z zasadą wolnorynkową wynikającą z przepisów art. 11 

u.p.d.o.p. [str. 9-18 zaskarżonej decyzji, obszerne, zilustrowane schematem uzasadnienie decyzji 

organu pierwszej instancji – jej str. 9-28]. Organy wykazały, że przyjęte warunki transakcji spowodują 

pogorszenie sytuacji finansowej Skarżącej, co wyraża się realnym zmniejszeniem dochodów poprzez 

wzrost kosztów oraz spadek przychodów. 

W powyższym zakresie organy wyeksponowały, że w wyniku wydzielenia ze Skarżącej działalności 

związanej z nieruchomościami i wniesienia jej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do 

innego podmiotu [spółki W.] nie nastąpiło istotne przesunięcie funkcji wykonywanych przez oba 

podmioty – większość pełnionych w związku z działalnością nieruchomościową funkcji była na mocy 

zawartych bezpośrednio po restrukturyzacji lub nadal obowiązujących umów, przyporządkowane do 

M. S.A., co oznacza, że zmiana właściciela nieruchomości nie wiązała się ze zmianami pełnionych 

funkcji i ponoszonych ryzy. W zaskarżonej decyzji zaakcentowano, że zmiana właściciela 

nieruchomości wpłynęła wręcz niekorzystnie na sytuację finansową M. S.A. – przed restrukturyzacją 

funkcją przynależną M. S.A. jako właścicielowi nieruchomości, było naliczanie kosztów amortyzacji 

posiadanego majątku podczas gdy w związku z utratą prawa własności Skarżąca nie mogła już 

obciążać kosztów uzyskania przychodów kwotą amortyzacji z tego tytułu a prawo to przysługiwało 

wyłącznie W. sp. z o.o. Organ szczegółowo zobrazował też, że po stronie M. S.A. ujawniła się z kolei 

inna funkcja, tj. konieczność zapłaty czynszu dzierżawnego w wysokości wielokrotnie większej niż 

dotychczasowa amortyzacja. Organ zestawił wysokości kosztów ponoszonych z tytułu amortyzacji 

dotychczas posiadanych nieruchomości, gdy były one własnością Skarżącej, z kosztami 

ponoszonymi w związku z koniecznością ich wynajmu od W. sp. o.o. wynik tego porównania 

przedstawia się następująco: roczna wartość kosztów amortyzacji przed restrukturyzacją wynosiła 58 



63 
 

779 738,59 zł, natomiast wartość czynszu dzierżawnego odniesionego w ciężar kosztów uzyskania 

przychodów M. S.A. wynosiła 172 523 429,97 zł [równowartość 39 060 728,48 euro wg kursu 

średniego NBP na dzień zawarcia umów najmu]. Trafnie tego rodzaju operacja została uznana za 

niekorzystną dla Skarżącej, gdyż poprzez zwiększenie kwoty ponoszonych kosztów pogorszył się jej 

wynik finansowy oraz wynikiem operacji było wprowadzenie nowego, niewystępującego dotychczas 

ryzyka kursowego, spowodowane tym, że czynsz najmu był denominowany w euro. Organ trafnie też 

podkreślił dodatkową stratę wynikającą z operacji wydzielenia nieruchomości i wniesienia ich do W. 

sp. z o.o., wskazując, że oprócz działalności handlowej prowadzonej pod firmą M. S.A. na terenie 

centrów handlowych podnajmowano powierzchnie innym podmiotom [punkty gastronomiczne, małe 

sklepy itp.] – w 2011 r. osiągnięto z tego tytułu przychody w kwocie przekraczającej 20 mln zł, co 

oznacza, że utrata prawa własności wiązała się z utratą tych przychodów przez M. S.A., gdyż stały 

się one przynależne właścicielowi nieruchomości. Tego rodzaju strat nie rekompensuje eksponowana 

przez Skarżącą wartość wynikająca z przeprowadzonego przedsięwzięcia, mająca stanowić 

motywację przyświecającą wydzieleniu nieruchomości jaką ma być większa przejrzystość działalności 

Skarżącej w razie rozdzielenia segmentu handlu od tego związanego z nieruchomościami oraz 

dogodniejsza sprawozdawczość z tego płynąca. 

Rację mają organy, poddając refleksji – tak jak wymaga § 23a ust. 3 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 – zidentyfikowane funkcje i ryzyka ponoszone 

przez poszczególne strony spornej transakcji, a w konsekwencji uznając, że nie odpowiadają one w 

rozpoznawanej sprawie rozkładowi funkcji i ryzyka pomiędzy podmiotami niezależnymi. Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej w [...] rzeczowo i logicznie wykazał bowiem, że żaden niezależny podmiot 

nie zgodziłby się na przekazanie bez wynagrodzenia, wypracowanego w toku wieloletniej działalności 

inwestycyjnej majątku, bez uzyskania istotnych korzyści ekonomicznych z tego tytułu w postaci 

wynagrodzenia, bądź zmian istotnych i niosących za sobą potencjał zysków, ryzyka i funkcji. Wniosek 

ten ilustruje w sposób nie pozostawiający wątpliwości zestawienie kosztów ponoszonych w razie 

pozostawania przez Skarżącą właścicielem nieruchomości [amortyzacja na kwotę 58 779 738,59 zł] 

oraz po ich wniesieniu do W. sp. z o.o. [konieczność ponoszenia czynszu na w wysokości 172 523 

429,97 zł, przeliczanego z obcej waluty, utrata dochodów z wynajmu nieruchomości innym 

podmiotom]. Zasadny jest więc wniosek, że przeprowadzona restrukturyzacja nie tylko nie poprawiła 

sytuacji ekonomicznej M. S.A., lecz wręcz przyczyniła się do jej znacznego pogorszenia, co 

powoduje, że zaistniały przesłanki uprawniające organ podatkowy do zastosowania art. 11 u.p.d.o.p. 

10. Nie ma przy tym racji Skarżąca, kwestionując uprawnienie organów do dokonania szacowania 

dochodu w związku z restrukturyzacją i uzasadniając powyższe brakiem wynagrodzenia dla spółki 

dzielonej [Skarżącej] od podmiotu przejmującego aktywa. 

Podkreślenia jednak wymaga, że uprawnienie do oszacowania dochodu w razie restrukturyzacji 

podmiotów zostało przewidziane w wydanych na podstawie art. 11 ust. 9 u.p.d.o.p. przepisach 

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. Zmiana tego 

Rozporządzenia, przewidująca szacowanie dochodu w razie restrukturyzacji [dodany rozdział 5a] 

nastąpiła wprawdzie w 2013 r. [Rozporządzenie z 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 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 2013 r., poz. 768], jednak w przepisach przejściowych wskazano, 
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że wchodzi ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia [§ 3], co miało miejsce 18 lipca 2013 r. 

a dodatkowo przewidziano, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe [§ 2 Rozporządzenia]. Z 

powyższego wynika, że do spraw wszczętych po dniu wejścia w życie Rozporządzenia znajdują 

zastosowanie przepisy znowelizowanego Rozporządzenia. Postępowanie w stosunku do M. S.A. w 

zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych za 2011 r. wszczęto postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z [...] 

września 2014 r., doręczonym Skarżącej 16 września 2014 r. [akta post. pod., tom I, k. 4], a zatem po 

18 lipca 2013 r. 

Z przepisów tego Rozporządzenia wynika uprawnienie organów do badania zgodności warunków 

ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami 

powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne [§ 23a ust. 1], przy 

czym przez restrukturyzację działalności rozumie się przeniesienie pomiędzy podmiotami 

powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów, lub ryzyk [§ 23a ust. 2 Rozporządzenia]. 

Tak zdefiniowana restrukturyzacja z racji swojej specyfiki, czyli z powodu przeprowadzania jej w 

kręgu podmiotów powiązanych, nie może być rozpatrywana w kontekście zachowań rynkowych. 

Przepis art. 11 u.p.d.o.p. wyraża ogólną zasadę, że w razie istnienia powiązań między podmiotami, 

obowiązkiem podmiotów realizujących wzajemne operacje gospodarcze jest takie kreowanie ich 

treści oraz przebiegu, by nie odbiegały one od warunków, które przyjęłyby niezależne podmioty i w 

konsekwencji, by w wyniku istniejących powiązań nie dochodziło do zaniżenia dochodów 

stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

Powołane przepisy ustanawiają zatem generalną zasadę związaną z realizacją transakcji z 

podmiotami powiązanymi, a mianowicie nakaz prowadzenia tych transakcji na warunkach rynkowych. 

Z treści art. 11 u.p.d.o.p. nie wynika zarazem, by w przypadku działań restrukturyzacyjnych zostały 

one wyłączone spod zakresu tego przepisu. Na uwagę zasługuje bowiem, że ustawodawca 

wprowadzając do polskiego systemu prawnego pojęcie restrukturyzacji [zdefiniowane w § 23a ust. 1 

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, po jego 

nowelizacji] nie mógł abstrahować od faktu, że tego typu przekształcenia z reguły dokonują się 

między podmiotami powiązanymi. Takie powiązania są wręcz wpisane w pojęcie restrukturyzacji, 

zdefiniowane w Rozporządzeniu. 

W rozdziale 5a Rozporządzenia wprowadzono postanowienia, w myśl których w przypadku 

restrukturyzacji działalności, jeśli brak jest bezpośredniego porównania, sprawdzeniu podlega, czy 

niezależne podmioty zgodziłyby się na takie same warunki jak podmioty powiązane w 

porównywalnych okolicznościach. Przy badaniu tym, pod uwagę należy wziąć opcje realistycznie 

dostępne dla podmiotów uczestniczących w restrukturyzacji [opcje dostępne dla obu stron transakcji 

restrukturyzacyjnej]. Powyższe oznacza, że taka transakcja może stanowić podstawę do ustalenia 

wynagrodzenia wolnorynkowego [exit fee] z tytułu przeniesienia działalności "nieruchomościowej" 

Skarżącej. 

Akceptacja zapatrywania Skarżącej, zgodnie z którym ze względu na charakter przeprowadzonej 

operacji podziału spółki przez wydzielenie, która zawsze dotyczy podmiotów powiązanych, przez co 

regulacja art. 11 u.p.d.o.p. nie miałaby zastosowania, oznaczałaby, że postanowienia zawarte w 

rozdziale 5a Rozporządzenia dotyczące restrukturyzacji nie mogłyby być zastosowane nigdy, co z 

kolei podważałoby sens ich wprowadzenia do systemu prawnego i przeczyło domniemaniu 

racjonalności ustawodawcy. 
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11. Nie są też trafne zarzuty Skarżącej, poparte złożoną w postępowaniu "Ekspertyzą prawną" 

sporządzoną przez prof. zw. dr hab. B. B., dr hab. K. L. i dr hab. W. M. [akta post. pod., tom XII, k. 

3631-3652], wskazujące na dokonanie przez organy reklasyfikacji transakcji, co ma wykraczać poza 

uprawnienia nadane organom podatkowym przez regulacje zawarte w art. 11 u.p.d.o.p. Skarżąca 

postawiła zarzut naruszenia art. 2 oraz art. 217 Konstytucji RP w związku z art. 119a § 1 O.p. oraz 

art. 11 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 9 u.p.d.o.p. poprzez akceptację faktycznego zastosowania klauzuli 

przeciwko unikaniu opodatkowania do stanu faktycznego zaistniałego w 2011 r. 

Nie ma racji Skarżąca, że w rozpoznawanej sprawie doszło do reklasyfikacji dokonanej operacji 

gospodarczej. Przez reklasyfikację transakcji należałoby rozumieć zmianę charakteru prawnego 

transakcji. Dostrzeżenia przy tym wymaga, że szacowanie dochodu dokonywane na podstawie art. 

11 u.p.d.o.p. zawsze sprowadza się do przeprowadzenia projekcji, jak zachowałyby się podmioty 

niepowiązane, dokonujące operacji gospodarczej w warunkach rynkowych, konkurencyjnych, kierując 

się motywami gospodarczymi. 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 w zakresie restrukturyzacji [rozdział 5a Rozporządzenia] przewidują reguły 

ustalania dochodu, przy czym restrukturyzacja została zdefiniowana w taki sposób, który odpowiada 

operacji dokonanej w odniesieniu do Skarżącej. Akcentowany przez Skarżącą, nieodpłatny dla 

Skarżącej charakter tej operacji, wyrażający się jedynie utratą aktywów w postaci nieruchomości 

wniesionych do W. sp. z o.o. nie oznacza, że nie mamy do czynienia z restrukturyzacją działalności 

podmiotu, w rozumieniu nadanym przywołanym Rozporządzeniem. 

W rozpoznawanej sprawie Skarżąca nietrafnie uznaje wyliczenie opłaty restrukturyzacyjnej za zmianę 

charakteru dokonanej operacji gospodarczej. Jak wynika bowiem z obowiązujących w tym zakresie 

przepisów, opłata restrukturyzacyjna jest jednorazowym wynagrodzeniem należnym podmiotowi za 

przeniesienie istotnych ekonomicznie aktywów lub ryzyk, co doprowadza warunki transakcji do 

warunków rynkowych [takich które przyjęłyby niezależne podmioty]. Naliczenie opłaty 

restrukturyzacyjnej nie zmienia charakteru prawnego transakcji, a jedynie stanowi rezultat 

zastosowania reguł służących oszacowaniu utraconego dochodu. Przewidziane w art. 11 u.p.d.o.p., 

dopełnionym wydanym na jego podstawie Rozporządzeniem 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 szacowanie dochodu zawsze stanowi pewną projekcję dochodów, jakie nie 

zostały przez podatnika osiągnięte w wyniku zniekształconych w następstwie powiązań między 

podmiotami warunków. 

Podkreślenia jednak wymaga, że organy nie kwestionowały skutków związanych z przeniesieniem 

aktywów na inny, powiązany podmiot, takich jak zapłata czynszu nowemu właścicielowi aktywów, czy 

też egzekwowanie innych uprawnień właścicielskich przez W. sp. z o.o. 

12. Nie stanowi też argumentu potwierdzającego stanowisko Skarżącej charakter podziału przez 

wydzielenie, którego naturalną konsekwencją jest zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 12 ust 

9 pkt 9 u.p.d.o.p., co czyni zarzut naruszenia art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. poprzez określenie Spółce 

przychodu z tytułu podziału Spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

pomimo że był on neutralny podatkowo i nie skutkował powstaniem po stronie Spółki przychodu do 

opodatkowania – nieuzasadnionym. 

Nie ma racji Skarżąca prezentując stanowisko, zgodnie z którym, skoro dana czynność jest 

zwolniona z opodatkowania zgodnie z przepisami art. 12 ust 9 pkt 9 u.p.d.o.p., to nie może 

jednocześnie podlegać regulacji zawartej w art. 11 u.p.d.o.p., co skutkowałoby eliminacją zwolnienia. 
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Trafnie uznały organy za nadrzędne regulacje zawarte w art. 11 u.p.d.o.p. oraz dopełniającym je 

Rozporządzeniu i wynikającą z ich treści generalną zasadę oceny takich transakcji pod kątem 

podatkowym. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli transakcje gospodarcze prowadzone są pomiędzy 

podmiotami powiązanymi, to ocenie muszą podlegać warunki takich transakcji, które co do zasady 

nie mogą odbiegać od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne, niepowiązane podmioty. Z 

przepisów tych wynika więc generalna zasada związana z realizacją transakcji z podmiotami 

powiązanymi, a mianowicie nakaz przyjęcia, że prowadzone są one na warunkach rynkowych, przy 

czym transakcje o charakterze restrukturyzacyjnym nie są z tego wyłączone. Nie sposób więc 

przyjąć, że w ramach restrukturyzacji każde przeniesienie do podmiotu powiązanego zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa musi skutkować wyłączeniem tej czynności spod zakresu zastosowania 

przepisów art. 11 u.p.d.o.p. Nie jest też tak, że tego rodzaju transakcja nie może mieć znamion 

transakcji rynkowej. Podkreślenia bowiem wymaga, że zarówno 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 jak i wytyczne OECD [których częściową 

implementację stanowi powołane Rozporządzenie] wskazują na elementy, które należy badać w 

przypadku oceny rynkowości transakcji, takie jak: przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji 

działalności, oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, opcje realistycznie 

dostępne dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji. 

Przeprowadzona przez organy staranna i wnikliwa analiza kosztów oraz korzyści z dokonanej w 

stosunku do Skarżącej restrukturyzacji [co ilustrują str. 13-14 zaskarżonej decyzji oraz str. 9-26 

decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno – Skarbowego] wskazuje, że przeprowadzone przedsięwzięcie 

wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującego działalność Skarżącej związaną 

z nieruchomościami nie przysporzyło Skarżącej istotnych korzyści, a jego skutkiem było blisko 

czterokrotne zwiększenie kosztów dalszego użytkowania przeniesionych do innego podmiotu 

aktywów. Nie stanowi takiej korzyści wskazywane przez Skarżącą ułatwienie w zakresie raportowania 

i bardziej przejrzyste zarządzanie aktywnością z zakresu sprzedaży oraz tej, która dotyczy zasobu 

nieruchomości. Skarżąca w tej mierze akcentuje bowiem – jako uzasadniające dokonaną operację – 

tło biznesowe, stanowiące dokonane na poziomie całej Grupy M. wydzielenie zasobów oraz kosztów 

alokowanych do działalności pobocznej, stanowiącej obrót i zarządzanie nieruchomościami, co miało 

poprawić transparentność Grupy M. a także dawać możliwość w bardziej przejrzysty sposób 

raportowania wyników dla poszczególnych segmentów biznesowych. Skarżąca prezentując motywy 

restrukturyzacji wskazuje, że wyodrębnienie działalności w zakresie nieruchomości [Real Estate] było 

jednym z pięciu filarów programu S., a zarazem jego kluczowym elementem, wpływającym na 

wszystkie inne filary a także, że takie rozdzielenie aktywności w zakresie sprzedaży oraz tej 

dotyczącej nieruchomości miało miejsce w 19 krajach. Powyższa argumentacja nie tłumaczy jednak 

aspektu ekonomicznego i nie wykazuje wartości dodanej dokonanego wydzielenia nieruchomości i 

wniesienia ich do odrębnego, powiązanego podmiotu. Organy dokonały trafnej oceny, że operacja 

wydzielenia nieruchomości i wniesienia ich do powiązanej spółki [W. sp. z o.o.] dalekie jest od zasad 

rynkowości i racjonalności, a także że racjonalnie działające, tj. nastawione na maksymalizację zysku 

niezależne podmioty nie podjęłyby takich działań. 

W toku postępowania przed organem pierwszej instancji ustalono bowiem, że wartość amortyzacji 

nieruchomości zaliczana do kosztów uzyskania przychodów przed restrukturyzacją wynosiła 58 779 

738,59 zł rocznie, a dodatkowo Skarżąca uzyskiwała przychody z tytułu najmu powierzchni w 

wysokości ok. 20 mln złotych rocznie, natomiast po przeprowadzeniu restrukturyzacji Skarżąca nie 

ponosiła już kosztów amortyzacji natomiast regulowała czynsz w wysokości 172 523 429,97 zł 
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rocznie [równowartość 39 060 728,48 euro wg kursu średniego NBP na dzień zawarcia umów najmu] 

a w związku z utratą prawa własności nie uzyskiwała też przychodów w kwocie ok. 20 mln złotych, 

przy praktycznie nie zmienionych kosztach użytkowania nieruchomości. Trafnie więc uznały organy w 

postępowaniu, że straty Skarżącej z tytułu przeprowadzenia tej operacji wyniosły ok. 133 000 000 zł. 

13. Nie jest zasadny zarzut wskazujący na posłużenie się przez organy przepisami 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, w tym jego § 23a, 

uzasadniony tym, że przepisy, które zastosowano wobec Skarżącej [m.in. Rozdział 5a tego 

Rozporządzenia] wprowadzono na mocy § 1 pkt 11 Rozporządzenia z 17 czerwca 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie 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, obowiązującego od 18 lipca 2013 r. Skarżąca 

stoi na stanowisku, że z uwagi na to, że restrukturyzację działalności przeprowadzono na dzień 31 

grudnia 2011 r., to brak jest podstaw prawnych do zastosowania w/w przepisów w toku postępowania 

kontrolnego, a działanie takie jest nieuzasadnione i sprzeczne z zakazem retroaktywnego stosowania 

przepisów prawa. 

Uznaniu za zasadne stanowiska Skarżącej stoją jednak na przeszkodzie przepisy przejściowe 

zawarte w Rozporządzeniu z 17 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie 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, w 

których w § 2 Rozporządzenia, zawarto wyraźną regulację, zgodnie z którą w sprawach wszczętych i 

niezakończonych przed dniem w wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy 

dotychczasowe, co oznacza, że wszystkie postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie 

przepisów rozdziału 5a 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 winny być prowadzone na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących. Prawidłowo 

zatem wnioskując a contrario organy uznały, że w odniesieniu do postępowania wszczętego po 18 

lipca 2013 r. należy stosować przepisy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami 

Rozporządzenia z 17 czerwca 2013 r., a więc z uwzględnieniem przepisów o restrukturyzacji. 

Postępowanie wobec Skarżącej wszczęto 16 września 2014 r., a więc już po wejściu w życie 

zmienionej treści rozporządzenia, zatem prawidłowe było zastosowanie przez [...] Urzędu Celno-

Skarbowego w W. znowelizowanych przepisów 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. 

Przepis przejściowy § 2 Rozporządzenia, wbrew zapatrywaniu Skarżącej, odnosi się do wszystkich 

nowelizowanych przepisów Rozporządzenia, a nie jedynie przepisów proceduralnych. 

Potwierdzeniem powyższego jest nie tylko jednoznaczne brzmienie § 2 Rozporządzenia, ale także 

okoliczność, że zarówno Rozporządzenie 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 jak i jego nowelizacja [Rozporządzenie z 17 czerwca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze 

oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w 
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przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych] wydane zostały na podstawie delegacji 

ustawowej dla Ministra Finansów do wydania takiego rozporządzenia przewidzianej w art. 11 ust. 9 

u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb 

eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, 

uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także 

postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania 

w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych oraz 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]. 

Z powyższego wynika, że delegacja dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

przewidziana w tym przepisie obejmuje określenie warunków szacowania dochodów. 

Ponadto, § 1 pkt 1 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 

stanowi, że przepisy rozporządzenia regulują sposób i tryb określania, w drodze oszacowania 

dochodów, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych, oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty 

zysków podmiotów powiązanych, co oznacza, że znajduje ono zastosowanie wyłącznie do procedury 

oszacowania dochodów w przypadkach wymienionych w art. 11 u.p.d.o.p., tj. w sytuacjach, gdy z 

powodu istniejących powiązań [osobowych lub kapitałowych] między podmiotami zostają ustalone 

takie warunki transakcji, w wyniku których dochodzi do zaniżenia dochodu. Powyższe oznacza, że 

aby doszło do zastosowania przepisów 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, tzn. szacowania dochodów muszą zaistnieć przesłanki wymienione w art. 

11 ust. 1 u.p.d.o.p. i to ten przepis reguluje prawa i obowiązki podatnika, natomiast o trybie i sposobie 

przeprowadzenia tego oszacowania stanowią przepisy Rozporządzenia, co determinuje obowiązek 

ich stosowania w postępowaniach wszczętych i prowadzonych po ich wejściu w życie. 

Nie ma więc racji Skarżąca wskazując na brak podstaw prawnych do zastosowania przepisów 

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 w brzmieniu 

nadanym Rozporządzeniem z 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 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 do 

postępowania mającego za przedmiot zobowiązanie podatkowe za 2011 r. 

Brzmienie Rozporządzenia z 17 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie 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 

nie daje też podstawy do różnicowania zamieszczonych w nich przepisów i wybiórczego stosowania 

– podział taki nie wynika ani z charakteru rozporządzenia, ani z żadnych przepisów prawa, a jedynie 

z przekonania Skarżącej. Skarżąca wskazywała, że przepisy § 2 Rozporządzenia z 17 czerwca 2013 

r. zmieniającego rozporządzenie 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 winny mieć zastosowanie jedynie do 
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niektórych przepisów 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. 

Zgodzić się należy z organami w przedmiotowej kwestii, że kryteria takiej kwalifikacji zaproponowane 

przez Skarżącą pozostają niejasne i sprzeczne z treścią tego przepisu, zaś ustawodawca w sposób 

jasny i niepodlegający interpretacji sformułował zakres stosowania wprowadzonych przepisów. 

Zgodnie z treścią § 2 Rozporządzenia z 17 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie 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, w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem w wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepisy dotychczasowe to te obowiązujące do 

18 lipca 2013 r. A zatem, logiczną konsekwencją brzmienia cytowanego przepisu przejściowego jest 

obowiązek zastosowania dla postępowania kontrolnego wszczętego po dacie 18 lipca 2013 r. 

przepisów Rozporządzenia w znowelizowanym brzmieniu. W konsekwencji, w odniesieniu do 

postępowania kontrolnego wszczętego wobec Skarżącej 16 września 2014 r. [akta post. pod., tom I, 

k. 4], mają zastosowanie przepisy rozporządzenia w nowym brzmieniu. 

Zdaniem Skarżącej, zastosowanie przepisów rozdziału 5a Rozporządzenia z 17 czerwca 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie 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 byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji, gdyby 

przepisy przejściowe Rozporządzenia wprowadzającego rozdział 5a zawierały regulację, że przepisy 

nowe stosuje się do operacji/zdarzeń zaistniałych przed datą ich wejścia w życie, przy czym zapis 

taki byłby akceptowalny jedynie w odniesieniu do przepisów o charakterze procesowym, a ponieważ 

przepisy rozdziału 5a mają – w cenie Skarżącej – charakter materialny, to taka regulacja naruszałaby 

zasadę niedziałania prawa wstecz. 

Wbrew zapatrywaniu Skarżącej, 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 oraz później wprowadzone do niego zmiany obowiązują od dnia ich wejścia 

w życie. 

Wprowadzenie nowelizacją z 2013 r. przepisów zamieszczonych w rozdziale 5a do 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 pozostaje bez wpływu na 

możliwość badania warunków rynkowych transakcji i przez organy podatkowe – podstawę takiego 

badania stanowią bowiem przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawarte w art. 

11 u.p.d.o.p. 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 
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restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, oraz opcje 

realistycznie dostępne dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji [§ 23a ust. 3 

Rozporządzenia]. 

14. Skarżąca stoi na stanowisku, że w związku z nieprawidłowym zastosowaniem art. 11 u.p.d.o.p. w 

rozpatrywanej sprawie nie mają zastosowania również przepisy wykonawcze zawarte w 

Rozporządzeniu 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, zaś zawarte w 

Wytycznych OECD wskazania dla restrukturyzacji biznesowych pozostają w tej sytuacji 

bezprzedmiotowe. 

Skarżąca argumentowała również, że podział przez wydzielenie ma charakter czynności 

właścicielskiej, który nie zachodzi pomiędzy podmiotami niezależnymi, co powoduje, że podmioty 

niezależne nie mogłyby się znaleźć w podobnej sytuacji. 

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie nie miała miejsca reklasyfikacja operacji dokonanej z 

udziałem podmiotów powiązanych. Powtórzenia wymaga, że przeprowadzona w odniesieniu do 

Skarżącej restrukturyzacja działalności, wyrażająca się wydzieleniem zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa obejmującej aktywność związaną z nieruchomościami została poddana refleksji 

przez organy podatkowe przez pryzmat regulacji zawartej w art. 11 u.p.d.o.p., która zawiera 

podstawową dla cen transferowych zasadę ustalania wysokości dochodu bez uwzględniania 

nierynkowych warunków między podmiotami powiązanymi, to jest takich, na które nie zgodziłby się 

podmiot niezależny. Zasadność dokonania przekształcenia może podlegać badaniu w trybie art. 11 

u.p.d.o.p., przy czym przepisy dotyczące rynkowości prowadzonych przez podmioty gospodarcze 

restrukturyzacji i sposobów ich badania znalazły się w przepisach rozdziału 5a Rozporządzeniu 

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 i znajdują zastosowanie w 

przedmiotowej sprawie. Przepisy te stanowią implementację niektórych przepisów rozdziału 9 

wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych dodanego do w/w dokumentu w 

2010 roku, które jakkolwiek nie stanowią źródła prawa to służą wyjaśnieniu i doprecyzowaniu kwestii 

szczegółowych uregulowanych m.in. w przepisach art. 11 u.p.d.o.p. i Rozporządzeniu 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. 

Na gruncie tych wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju organy podatkowe są 

uprawnione do korekty warunków transakcji poprzez m.in. naliczenie opłaty restrukturyzacyjnej, której 

znaczenie sprowadza się do zbliżenia restrukturyzacji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi 

pod względem podatkowym do warunków rynkowych tzn. takich jakie przyjęłyby niezależne 

podmioty. W pkt 9.85 wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazano, że gdy 

podmiot lokalny przenosi swoje aktywa niematerialne na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa 

powiązanego, a następnie nadal z nich korzysta pod innym statusem prawnym [np. w charakterze 

licencjobiorcy], należy ocenić warunki przeniesienia zarówno z punktu widzenia zbywcy, jak i 

nabywcy, badając w szczególności cenę, po której porównywalne przedsiębiorstwa niezależne byłyby 

skłonne przenieść lub nabyć dane aktywa. W pkt 9.175 tych wytycznych wskazano następnie, że w 

wyjątkowych wypadkach może się okazać, iż nie można ustalić w sposób wiarygodny ceny 

wolnorynkowej rzeczywiście zawartej umowy, i w takim przypadku należy z tego wnioskować, że 
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umowa nie zostałaby zawarta w porównywalnych okolicznościach przez przedsiębiorstwa niezależne 

działające w sposób racjonalny z handlowego punktu widzenia. W pkt 9.176 wytycznych podano zaś, 

że przedsiębiorstwo niezależne nie zawarłoby transakcji dotyczącej restrukturyzacji, gdyby miało inne 

realnie dostępne, znacznie bardziej atrakcyjne rozwiązanie, w szczególności nieangażowanie się w 

restrukturyzację; dla oceny, czy dana strona działająca w warunkach wolnorynkowych miałaby inne 

realne, znacznie korzystniejsze opcje, należy zbadać warunki restrukturyzacji, prawa oraz inne 

aktywa stron, wynagrodzenie lub ewentualne odszkodowanie ustalone w zamian za reorganizację 

sensu stricto oraz wynagrodzenie z transakcji zawieranych po restrukturyzacji. 

Te wytyczne potwierdzają, że w razie restrukturyzacji działalności dokonywanej na warunkach 

nierynkowych dopuszczalne i uzasadnione jest naliczenie opłaty restrukturyzacyjnej. 

Nie jest też tak, że w sytuacji, gdy nie istnieją porównywalne transakcje pomiędzy podmiotami 

niezależnymi należy przyjąć, że nie można wcale ocenić ich rynkowego lub nie charakteru. 

Postanowienie zawarte w pkt 9.175 wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

przeczy takiemu zapatrywaniu. 

Okoliczność, że operacje restrukturyzacji z reguły nie są zawierane pomiędzy niezależnymi 

podmiotami, nie stoi na przeszkodzie szacowaniu dochodu w celu sprowadzenia operacji do 

warunków, jak wzajemne relacje między podmiotami powiązanymi zostałyby ukształtowane, gdyby 

nie zachodziły między nimi takie powiązania. Z jednej strony takie szacowanie znajduje podstawę w 

art. 1 u.p.d.o.p. oraz przepisach 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. Z drugie zaś strony, na uwagę zasługują spostrzeżenia Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju poczynione w dokumencie zatytułowanym "Wytyczne OECD w sprawie cen 

transferowych dla przedsiębiorstw powiązanych oraz administracji podatkowych", gdzie omówiono 

proces restrukturyzacji oraz sposoby jego oceny przez pryzmat zachowań rynkowych przedsiębiorstw 

powiązanych, a także sposoby naliczania ewentualnych opłat restrukturyzacyjnych. Jakkolwiek 

wytyczne te nie stanowią prawa, jednak zostały wypracowane w ramach wspólnego porozumienia 

reguły postępowania dla państw członkowskich i zawierają one dobrych zbiór praktyk wskazujący na 

techniczne aspekty analizy zachowań podmiotów powiązanych pod kątem ustalenia, czy w 

transakcjach pomiędzy nimi zachowana jest zasada arm's length. Konieczność przestrzegania tej 

zasady przez podmioty powiązane wynika bezpośrednio z przepisów art. 11 u.p.d.o.p., ponadto, do 

wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju odsyła delegacja dla ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wyartykułowana w art. 11 ust. 9 u.p.d.o.p., zawierając 

upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego sposób i tryb określania dochodów w drodze 

oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty 

zysków przedsiębiorstw powiązanych i wskazując, że w powyższym zakresie winny być 

uwzględnione w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także 

postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania 

w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych oraz Kodeksu postępowania 

wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w 

przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. 

15. W wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zamieszczono rozdział IX 

"Restrukturyzacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw a ceny transferowe", poświęcony 

zasadom analizy działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez grupy wielonarodowe, w którym 

mieszczą się zasady związane z oceną transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym 

transakcji restrukturyzacyjnych. Zatem Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dopuszcza 
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analizę działań restrukturyzacyjnych pod kątem cen transferowych. Dokumenty opracowane w 

ramach OECD [konwencja modelowa, wytyczne] są implementowane do prawa polskiego i stanowią 

podstawę regulacji w zakresie cen transferowych, czego wyrazem jest treść delegacji dla ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych z art. 11 ust. 9 u.p.d.o.p. do wydania rozporządzenia 

określającego sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb 

eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, 

wprost odsyłającej do wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

Stanowisko Skarżącej co do nieporównywalności i braku możliwości oceny restrukturyzacji w 

kontekście przepisów art. 11 u.p.d.o.p. nie uwzględnia nie tylko prawa krajowego [art. 11 u.p.d.o.p., 

Rozporządzenie 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], jak i 

wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ideą tych wytycznych jest ocena 

transakcji restrukturyzacyjnych przez pryzmat zachowania w nich zasady wolnorynkowej. W pkt 9.65-

9.68 wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zawarto postanowienia, z którymi 

w przypadku restrukturyzacji zasadne jest przyjęcie, że podmioty niepowiązane dokonując oceny 

potencjalnej transakcji analizują dostępne realistycznie opcje i wybiorą najkorzystniejszą. Powyższe 

wyraża założenie, że podmiot niezależny zgodzi się na warunki transakcji w sytuacji, gdy nie istnieją 

dla niego realnie bardziej korzystne, optymalniejsze opcje postępowania. To założenie implikuje 

ocenę zachowań podmiotów powiązanych, w ten sposób, że dokonując analizy operacji 

gospodarczych podmiotów powiązanych należy przyjąć, że między podmiotami nienależnymi przyjęta 

w nich zostałaby opcja najkorzystniejsza i ta opcja może stanowić punkt wyjścia do dalszej analizy. W 

pkt 9.93 -9.94 odniesiono się do restrukturyzacji polegającej na przeniesieniu zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa wskazując, że przeniesienie takich aktywów może wiązać się z ustaleniem 

wynagrodzenia z tytułu przeniesienia działalności. 

16. Skarżąca w skardze, a wcześniej w postępowaniu przed organami postawiła zarzut naruszenia 

art. 14k § 1 O.p., art. 14m § 1 O.p. w zw. z art. 14m § 3 O.p. poprzez nieuwzględnienie w zaskarżonej 

decyzji interpretacji indywidualnej nr [...] z 22 lipca 2010 r., zgodnie z którą podział przez wydzielenie, 

którego dokonała Skarżąca, był neutralny podatkowo i nie skutkował powstaniem po stronie Spółki 

przychodu do opodatkowania. 

W przywołanej interpretacji indywidualnej [akta post. pod., tom IX, k. 2648-2654] Minister Finansów, 

odstępując na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego, potwierdził 

prawidłowość stanowiska Skarżącej, zgodnie z którym "zarejestrowany Oddział stanowi 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa w art. 4a pkt 4 w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych [...]", "transakcja podziału przez wydzielenie, podczas 

której zarówno część majątku pozostająca w M. jak tez część majątku wydzielana stanowią 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa skutkowała będzie tym, iż po stronie M. jako spółki dzielonej 

nie powstanie przychód do opodatkowania" [str. 3-4 interpretacji], "w wyniku opisanego we wniosku 

podziału przez wydzielenie, zarówno majątek przejęty przez WRE, jak i majątek pozostający w M., 

stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż spełnia warunki określone w art. 4a pkt 4 

updop. Tym samym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że transakcja podziału przez wydzielenie, 

skutkować będzie tym, iż po stronie M., jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód do 

opodatkowania." [str. 7 interpretacji]. Pytanie Skarżącej postawione we wniosku o interpretację 

brzmiało: "Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych na skutek opisanego w stanie faktycznym podziału przez 

wydzielenie, po stronie M., jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód do opodatkowania?". 
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W konsekwencji, organ interpretacyjny uznał za prawidłowe stanowisko, że na podstawie art. 12 ust. 

1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., na skutek opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału 

przez wydzielenie, po stronie Spółki, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód do opodatkowania. 

Poddając ocenie stawiany w skardze zarzut naruszenia art. 14k § 1 O.p., art. 14m § 1 O.p. w zw. z 

art. 14m § 3 O.p. poprzez nieuwzględnienie w zaskarżonej decyzji interpretacji indywidualnej, 

zgodnie z którą podział przez wydzielenie, którego dokonała Skarżąca, był neutralny podatkowo i nie 

skutkował powstaniem po stronie Spółki przychodu do opodatkowania, Sąd podzielił zapatrywanie 

organów, że interpretacja, nie obejmując zagadnienia powiazania między uczestnikami 

restrukturyzacji, nie skutkuje ochroną w zestawie okoliczności, poddanych analizie w postępowaniu. 

Na uwagę zasługuje, że we wniosku o interpretację Skarżąca przedstawiła ogólny opis stanu 

faktycznego i na jego podstawie uzyskała od organu interpretacyjnego potwierdzenie swego 

stanowiska, że przeprowadzona restrukturyzacja nie spowoduje powstania dochodu podatkowego na 

podstawie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. Zgodnie z treścią tego przepisu, przychodem jest 

wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane 

jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału majątek pozostający 

w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, nie stanowi 

przychodu wartość rynkowa majątku stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli w 

wyniku podziału majątek przeniesiony jak i majątek pozostały w spółce podlagającej podziałowi 

stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 

Zasadne jest zatem zapatrywanie, że uzyskana przez Skarżącą interpretacja potwierdza jedynie, że 

w sprawie nie można mówić o powstaniu dochodu na mocy przepisów art. 12 u.p.d.o.p. Interpretacja 

indywidualna Ministra Finansów nr [...] z 22 lipca 2010 r. nie obejmuje zarazem zakresem analizy 

oraz wyrażonego w niej stanowiska przez pryzmat regulacji zawartej w art. 11 u.p.d.o.p. Kwestia 

wzajemnych powiązań między podmiotami zaangażowanymi w proces podziału Skarżącej oraz 

wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z nieruchomościami i 

wniesienia jej do innego podmiotu nie była eksponowana we wniosku; nie była też przedmiotem 

zapytania o interpretację. Nie było zatem przedmiotem uzyskanej przez Skarżącą interpretacji 

opodatkowanie dochodu Skarżącej w związku z istnieniem powiązań między powiązanymi kapitałowo 

podmiotami planowanej restrukturyzacji. Elementy zdarzenia przyszłego zaprezentowanego we 

wniosku także nie pozostawiają wątpliwości, że przedmiotem zapytania, a w konsekwencji, także 

wydanej w jego następstwie interpretacji nie były skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji 

rozpatrywane przez pryzmat powiązań między podmiotami, rynkowego charakteru zamysłu 

gospodarczego w niej wyrażonego. 

Podkreślenia przy tym wymaga, że fundamentalną zasadą uzyskania indywidualnej interpretacji 

podatkowej zapewniającej podatnikowi ochronę przed konsekwencjami w związku z zastosowaniem 

się do jej treści jest pełne, czytelne przedstawienie stanu faktycznego [zdarzenia przyszłego] i 

wszystkich niezbędnych do analizy danych. Każdorazowo na ich tle będzie bowiem dokonywana 

interpretacja przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny [zdarzenie przyszłe] prezentowany we 

wniosku o interpretację stanowi płaszczyznę, w której organ obowiązany do wydania interpretacji 

musi się poruszać w celu oceny, czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Elementy tego stanu 

faktycznego lub zdarzenia przyszłego są więc prezentowane we wniosku po to, by organ je 

uwzględnił w wydawanej interpretacji – stanowią one ramy takiej interpretacji. Natomiast wskazywane 

we wniosku jako jego obligatoryjny element przepisy, o których interpretację występuje 

wnioskodawca, wyznaczają zakres analizy prawnej, do której zobligowany jest organ interpretacyjny, 

w celu oceny, czy stanowisko prezentowane we wniosku jest prawidłowe. 
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Dostrzeżenia wymaga też, że – jak wskazuje treść interpretacji Ministra Finansów nr [...] z 22 lipca 

2010 r. – Skarżąca we wniosku o interpretację nie tylko nie przedstawiła żadnych okoliczności 

umożliwiających organowi podatkowemu ocenę rynkowości tej transakcji, ale kwestia ta nie była 

wcale przedmiotem zapytania – dotyczyła ona wyłącznie zagadnienia powstania dochodu w 

rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. Organ interpretacyjny nie był zatem uprawniony do 

przeprowadzenia takiej analizy a w konsekwencji – do oceny kwestii powstania ewentualnego 

dochodu na podstawie art. 11 u.p.d.o.p., bowiem wykraczałoby to poza zdarzenie przyszłe oraz 

postulowane jako budzące wątpliwości przepisy będące przedmiotem wniosku o interpretację. 

Bezpodstawny tym samym okazał się zarzut naruszenia art. 14k § 1 O.p., art. 14m § 1 O.p. w zw. z 

art. 14m § 3 O.p. poprzez nieuwzględnienie w zaskarżonej decyzji interpretacji indywidualnej nr [...] z 

22 lipca 2010 r. Pozostająca w dyspozycji Skarżącej interpretacja indywidualna nie dotyczy bowiem 

sfery, stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia dokonanego w rozpoznawanej sprawie w zakresie 

szacowania dochodu na podstawie art. 11 u.p.do.p. 

17. Skarżąca, kwestionując zastosowanie wobec niej szacowania dochodu na podstawie art. 11 

u.p.d.o.p. i argumentując, że potwierdziła neutralność podatkową planowanej czynności, która 

zgodnie z przepisami nie miała generować prawa do wynagrodzenia, stoi na stanowisku, że w jej 

sytuacji występowanie o uprzednie porozumienie cenowe [APA] byłoby nie tylko bezzasadne, ale też 

bezprzedmiotowe, jako że nie występuje w danych okolicznościach cena [wynagrodzenie], której 

poziom mógłby zostać potwierdzony w procedurze APA. W postępowaniu Skarżąca akcentowała, że: 

na potrzeby wydzielenia Oddziału ds. Nieruchomości do W. sp. z o.o. przyjęto tryb podziału przez 

wydzielenie, zgodnie z przepisami Ksh, który nie przewiduje wynagrodzenia za przenoszone aktywa 

[art. 529 § 1 pkt 4 Ksh]; na gruncie prawa podatkowego art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. odnosi się do 

takiej konkretnie sytuacji, zapewniając Spółce zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania dla 

podejmowanej czynności – transakcja jest więc neutralna podatkowo; wreszcie, że wystąpiła z 

wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, która potwierdziła prawidłowość takiej wykładni 

powyższego przepisu na gruncie jej stanu faktycznego. 

Lektura zaskarżonej decyzji wskazuje, że w rozpoznawanej sprawie nie stwierdzono, że Skarżąca 

powinna wystąpić o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego. Na uprzednie porozumienie 

cenowe jako możliwość uzyskania urzędowego potwierdzenia statusu podatkowego transakcji 

pomiędzy podmiotami powiązanymi wskazano w decyzji organu pierwszej instancji w związku z 

argumentacją Skarżącej zmierzającą do wykazania ochronnego zakresu otrzymanej interpretacji 

indywidualnej, w której Minister Finansów potwierdził prawidłowość stanowiska, że na podstawie art. 

12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. na skutek podziału przez wydzielenie, po stronie 

Spółki, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód do opodatkowania, w taki sposób, który 

wyłączałby zastosowanie w przedmiotowej sprawie regulacji art. 11 u.p.d.o.p. 

Powtórzenia wymaga, że w uzyskanej rzez Skarżącą interpretacji indywidualnej nie stwierdzono 

zgodności opisywanej restrukturyzacji z zasadą wolnorynkową wynikającą z przepisów art. 11 

u.p.d.o.p. i kwestia ta nie była przedmiotem interpretacji. Tym samym, nie jest uprawnione 

stanowisko, zgodnie z którym wydając interpretację we wskazanym powyżej zakresie właściwy organ 

uznał również, że na tle prezentowanego zdarzenia przyszłego nie powstanie dochód na podstawie 

art. 11 u.p.d.o.p. 

Trafne jest więc stanowisko, że ustalenia odnośnie rynkowego lub nie charakteru danej operacji 

gospodarczej nie są badane przez organ wydający interpretację w trybie § 14 O.p.; organ 

interpretacyjny nie jest uprawniony do analizy przedstawionego zagadnienia dotyczącego dochodu 

przez pryzmat ewentualnego istnienia powiazań między podmiotami oraz ich skutków. W takim 

bowiem wypadku obligatoryjne byłoby przedstawianie przez podmiot, który wystąpił o interpretację 
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danych i analiz rynkowych dotyczących realizowanej [planowanej] operacji gospodarczej z 

podmiotem powiązanym, gdyż bez nich ocena stanu faktycznego w tym zakresie przez organ byłaby 

niemożliwa. Natomiast opinię w sprawie prawidłowości transakcji z podmiotami powiązanymi można 

uzyskać w trybie przewidzianym do tego celu, to jest w procedurze uzyskania uprzedniego 

porozumienia cenowego. 

Natomiast interpretacja indywidualna uzyskiwana na podstawie § 14 O.p. nie stanowi właściwego 

instrumentu potwierdzającego prawidłowość ukształtowania relacji gospodarczych z podmiotem 

powiązanym – właściwą procedurą jest w tym wypadku uprzednie porozumienie cenowe [APA]. 

18. Nie są zasadne stawiane w skardze zarzuty naruszenia art. 2 oraz art. 217 Konstytucji RP w 

związku z art. 119a § 1 O.p. oraz art. 11 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 9 u.p.d.o.p. poprzez akceptację 

faktycznego zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do stanu faktycznego 

zaistniałego w 2011 r. przez organ pierwszej instancji. Stanowisko Skarżącej ma potwierdzać złożona 

w postępowaniu przed organem pierwszej instancji "Ekspertyza prawna" sporządzona przez prof. zw. 

dr hab. B. B., dr hab. K. L. i dr hab. W. M. [akta post. pod., tom XII, k. 3631-3652], w której 

wyartykułowano następujące wnioski: "Artykuł 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych [Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz.397 ze zm.] nie pozwala na pominięcie 

skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych dokonanych w 2011 r. przez 

podatnika skutecznych czynności prawnych, nawet jeśli jednym z efektów dokonanych czynności 

restrukturyzacyjnych jest optymalizacja podatkowa. Artykuł 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych w wersji obowiązującej w listopadzie 2011 r. nie miał 

zastosowania do podziału spółki przez wydzielenie majątku uregulowanego w art. 529 § 1 pkt 4 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych [D.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.]. 

Artykuł 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji 

obowiązującej w listopadzie 2001 r. nie pozwalał na zakwestionowanie poziomu dochodu podatnika z 

uwagi na uznanie dokonanej przez podatnika czynności za nieracjonalną gospodarczo i dokonanie 

szacowania dochodów na podstawie innej czynności uznanej przez organ podatkowy za bardziej 

racjonalną.". 

Lektura zaskarżonej decyzji a także poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji wskazuje, że 

podstawą określenia Skarżącej zobowiązania za 2011 r. nie była regulacja wynikająca z art. 119a § 1 

O.p., który to przepis, nie obowiązywał w okresie, którego dotyczy postępowanie. Przyczyną 

naliczenia przez organy opłaty restrukturyzacyjnej nie było zakwalifikowanie przeprowadzonej 

operacji jako niedozwolonej optymalizacji podatkowej i związanego z tym obejścia prawa, które to 

obejście w okresie objętym kontrolą nie podlegało uregulowaniom ustaw podatkowych, lecz 

okoliczność, że przeprowadzona restrukturyzacja odbiega od warunków rynkowych i jest 

nieracjonalna ekonomicznie. 

Nie ma racji Skarżąca prezentując zapatrywanie, zgodnie z którym poczynione w postępowaniu 

ustalenia sprowadzają się w zasadzie do się reklasyfikacji czynności [jak wskazuje Skarżąca w 

skardze: "podszycia" w sposób nieuprawniony zaistniałego stanu faktycznego pod normę z art. 11 

u.p.d.o.p. i zastosowania w ten sposób normy z art. 119a O.p.] i pominięcia skutków podatkowych 

podziału przez wydzielenie a w konsekwencji wywiedzenia skutków podatkowych z zupełnie innej 

czynności tzn. transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, która zdaniem organów byłaby tutaj 

właściwa. Spółka uznała, że nie jest to nic innego jak zastosowanie tzw. klauzuli obejścia prawa, 

która nie obowiązywała w odniesieniu do okresu objętego postępowaniem kontrolnym, bowiem 

przepisy dotyczące tzw. klauzuli obejścia prawa weszły w życie z dniem 15 lipca 2016 r., kiedy to 

wprowadzono Dział IlIa Ordynacji podatkowej – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w którym 

w art. 119a zawarta została klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. 
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Zgodnie z treścią art. 119a § 1 O.p., czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia 

korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy 

podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. 

Podstawą zakwestionowania operacji gospodarczej restrukturyzacji dokonanej wobec Skarżącej nie 

była tak scharakteryzowana w przepisach klauzula obejścia prawa. Lektura treści zaskarżonej 

decyzji, jak i decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno – Skarbowego w [...] wskazuje, że zastosowanie 

klauzuli obejścia prawa nie miało miejsca – organy nie powoływały się na regulację zamieszczoną w 

art. 119a § 1 O.p. Podstawą wydania wobec Skarżącej decyzji były przepisy ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, w tym art. 11 tej ustawy. Przepis art. 11 u.p.do.p., przewidując 

szacowanie dochodu zawsze stanowi pewną projekcję zdarzeń gospodarczych, jak zachowałyby się 

niezależne, niepowiązane między sobą podmioty kształtując między sobą wzajemne relacje 

gospodarcze. W tym znaczeniu szacowanie dochodu sprowadza się do ustalenia – za pomocą 

wynikających z przepisów metod – fikcji dochodu, którego podatnik nie uzyskał w wyniku 

funkcjonowania w warunkach powiązań i uksztaltowania w ich następstwie w sposób nierynkowy 

wzajemnych relacji gospodarczych. W warunkach dokonanej restrukturyzacji działalności, w istotę 

szacowania dochodu wpisane jest odtworzenie modelowego, spodziewanego działania uczestników 

danej operacji gospodarczej, gdyby działały one w warunkach rynkowych, racjonalnie gospodarczo i 

bez powiązań między sobą. I tak, z przepisów art. 11 u.pd.o.p. wynika, że jeżeli w wyniku powiązań 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi 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. Z kolei w § 23a ust. 1 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 mowa jest o tym, że organy 

podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają̨ zgodność warunków ustalonych lub narzuconych w 

ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby 

pomiędzy sobą podmioty niezależne. Natomiast w § 23a ust. 3 powołanego Rozporządzenia na 

organy nałożono obowiązek uwzględnienia opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów 

powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji: w toku badania, o którym mowa w ust. 1, należy 

uwzględnić przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z 

restrukturyzacji, w tym efekt synergii, oraz opcje realistycznie dostępne dla podmiotów powiązanych 

uczestniczących w restrukturyzacji. Analogicznie § 23 a ust. 5 Rozporządzenia przewiduje, że organy 

podatkowe i organy kontroli skarbowej sprawdzają̨ prawidłowość́ ustalenia prawa do wynagrodzenia 

podmiotu powiązanego oraz wartości wynagrodzenia podmiotu powiązanego w przypadku 

restrukturyzacji działalności, biorąc pod uwagę̨ w szczególności opcje realistycznie dostępne dla 

podmiotów uczestniczących w tej restrukturyzacji. Powołane przepisy odwołują się zatem do 

zachowań modelowych uczestników restrukturyzacji, których jednak zainteresowane podmioty nie 

przeprowadziły. Skutkiem oszacowania dochodu przy stwierdzeniu zakłócenia warunków rynkowych 

w zakresie wzajemnych relacji gospodarczych w stosunkach między podmiotami powiązanymi, 

poddawanymi restrukturyzacji w rozumieniu powołanych wyżej przepisów nie jest zatem nadanie 

dokonanym czynnościom znaczenia innego, aniżeli zostało przyjęte między ich uczestnikami, lecz 

stworzenie adekwatnej, oddającej działanie tych podmiotów w warunkach konkurencyjnych, 

eliminującej skutki powiązań projekcji zachowań gospodarczych, jakich można było oczekiwać od 

racjonalnie działających i niepowiązanych podmiotów. Przepis art. 11 u.p.d.o.p. nakłada na podmioty 



77 
 

powiązane dokonujące transakcji między sobą obowiązek przeprowadzenia tych transakcji w sposób 

w jaki przeprowadziłyby je niezależne podmioty. W świetle uregulowań art. 11 u.p.d.o.p. a także art. 

23a ust 1 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 

organy podatkowe winny zbadać czy warunki ustalone lub narzucone w ramach restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa różnią się od warunków, które zostałyby ustalone przez niezależne 

przedsiębiorstwa. Zastosowanie w praktyce przepisów dotyczących cen transferowych zawsze wiąże 

się z eliminacją dotychczasowych skutków podatkowych i korektą mającą na celu doprowadzenie 

transakcji do warunków wolnorynkowych. Wynika to z dopuszczonej przez ustawodawcę przepisami 

art. 11 ust. 2 u.p.d.o.p. możliwości określenie dochodów podatnika w drodze oszacowania [z 

wykorzystaniem ściśle określonych metod]. W konsekwencji, organy podatkowe mają prawo do 

dokonywania oceny skutków podatkowych ustanowionej struktury biznesowej przez przedsiębiorstwo 

wielonarodowe. 

Zastosowanie przez organy szacowania dochodu nie stanowi jednak – jak stara się wykazać w 

rozpoznawanej sprawie Skarżąca – reklasyfikacji dokonanej operacji a w konsekwencji, 

zastosowania klauzuli obejścia prawa. 

W rozpoznawanej sprawie, organy – zgodnie z definicją zawartą w art. 23a ust. 1 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 uznały dokonane operacje 

gospodarcze za restrukturyzację. Konsekwencją powyższego była analiza warunków transakcji 

dokonana przez pryzmat jej rynkowości. 

W konsekwencji, organy zbadały – kierując się wytycznymi zamieszczonymi w art. 11 u.p.d.o.p. oraz 

Rozporządzeniu 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, czy 

przeniesienie pewnych ważnych z punktu widzenia prowadzonej działalności składników majątku 

Skarżącej mogło by się odbyć w sposób w jaki dokonano tego z udziałem Skarżącej, gdyby taka 

transakcja została przeprowadzona pomiędzy niezależnymi podmiotami w porównywalnych 

okolicznościach. Organy poddały więc ocenie, czy warunki dokonanych operacji gospodarczych 

przyjęte przez podmioty powiązane w rozpoznawanej sprawie różnią się od relacji gospodarczych, 

które zostałyby zawarte przez przedsiębiorstwa niezależne, kierujące się racjonalną logiką handlową, 

a nie istniejącymi między nimi powiązaniami. 

Refleksja, czy konkretna operacja gospodarcza spełnia warunki rynkowe i jest uzasadniona 

ekonomicznie następuje poprzez badanie wszystkich zdarzeń i okoliczności, takich jak kontekst 

ekonomiczny i handlowy transakcji lub umowy, jej przedmiot i skutek z praktycznego i 

ekonomicznego punktu widzenia, jak również zachowanie stron, w tym wykonywanych funkcji, 

zaangażowanych aktywów i poniesionego ryzyka. Jedynie operacja gospodarcza racjonalna i 

uzasadniona ekonomicznie może być uznana za zgodną ze zdefiniowaną w art. 11 u.p.d.o.p. regułą 

wolnorynkową [arm's length]. W zaskarżonej decyzji [str. 9-18 zaskarżonej decyzji] a także 

szczególnie obszernie w decyzji organu pierwszej instancji [opatrzone schematem uzasadnienie 

decyzji organu pierwszej instancji – jej str. 9-28] zamieszczono ustalenia dotyczące widocznych 

celów transakcji, związanych z transferem środków trwałych z pominięciem opodatkowania, które 

następnie zestawiono z nieprzekonującym celem gospodarczym, mającym przyświecać 

przeprowadzonej restrukturyzacji. Poza brzmieniem art. 11 u.p.d.o.p., wskazania w zakresie 
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sposobów i kierunków analizy transakcji restrukturyzacyjnych zamieszczone zostały również w 

przepisach Rozdziału 5a 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. Przepisy te przewidują, że organy podatkowe uprawnione są do badania czy warunki 

restrukturyzacji zgodne są z zasadą wolnorynkową to jest, czy nie różnią się od tych jakie przyjęłyby 

między sobą racjonalnie kalkulujące, niezależne podmioty. Z przepisu § 23a ust. 1 Rozporządzeniu 

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 wynika, że organy podatkowe 

oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków ustalonych lub narzuconych w ramach 

restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby 

pomiędzy sobą podmioty niezależne. Natomiast § 23a ust. 3 Rozporządzeniu 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 stanowi, że w toku badania, należy uwzględnić 

przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z 

restrukturyzacji, w tym efekt synergii, oraz opcje realistycznie dostępne dla podmiotów powiązanych 

uczestniczących w restrukturyzacji. Z treści § 23a ust. 5 powołanego Rozporządzenia wynika zaś, że 

organy podatkowe sprawdzają prawidłowość ustalenia prawa do wynagrodzenia podmiotu 

powiązanego oraz wartości wynagrodzenia podmiotu powiązanego w przypadku restrukturyzacji 

działalności, biorąc pod uwagę w szczególności opcje Realistycznie dostępne dla podmiotów 

uczestniczących w tej restrukturyzacji. 

Zatem w powołanych przepisach wyraźnie przewidziano, że przeprowadzenie restrukturyzacji w 

przypadku jej niezgodności z zasadą arm 's lenght może wiązać się z naliczeniem przez organy 

opłaty restrukturyzacyjnej [tzw. exit fee], sprowadzającej przeprowadzone między powiązanymi 

podmiotami operacje gospodarcze do warunków rynkowych. 

Organy zastosowały przytoczone regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, dające podstawę do szacowania dochodu podatnika. 

W konsekwencji nie są zasadne zarzuty nakierowane na wykazanie, że organy posłużyły się 

nieobowiązującymi przepisami prawa, w tym nieobowiązująca jeszcze w 2011 r. tzw. klauzulą 

obejścia prawa. 

Reasumując, w rozpoznawanej sprawie organy posłużyły się przepisami art. 11 u.p.d.o.p. oraz 

przepisami rozdziału 5a Rozporządzeniu 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. Przepisy te przewidują dla przypadków w nich opisanych określone skutki podatkowe 

takie jak naliczenie tzw. opłaty restrukturyzacyjnej. 

Wbrew stanowisku Skarżącej, w sprawie nie została zastosowana klauzula obejścia prawa, zaś 

utożsamianie szacowania dochodu w razie przeprowadzonej w stosunku do podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych restrukturyzacji z reklasyfikacją przeprowadzonych operacji 

gospodarczych a w konsekwencji – zastosowaniem klauzuli obejścia prawa – należy uznać za 

nieuzasadnione. 

19. Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 122 O.p. oraz art. 187 § 1 O.p. poprzez akceptację braku 

uwzględnienia przez organ szeregu wyjaśnień i dokumentów przedstawionych przez Skarżącą, a 

mających dotyczyć uzasadnienia biznesowego [przyczyn gospodarczych] przeprowadzonej 
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restrukturyzacji oraz brak rozpatrzenia tych wyjaśnień i dokumentów w toku postępowania przed 

organem odwoławczym. 

Zdaniem Skarżącej, organy zlekceważyły tło biznesowe dokonanego wydzielenia działalności 

nieruchomościowej, dokonanego w 19 krajach, zilustrowane przykładami analogicznego wydzielenia 

działalności dokonanego przez G. w B. i Słowacji i a także dokumentacją i analizami przygotowanymi 

przez G., jak i Skarżącą. Skarżąca eksponuje jako kluczową przesłankę przeprowadzonej 

restrukturyzacji, zarówno w G., jak i w Polsce zamysł, zgodnie z którym wydzielenie zasobów oraz 

kosztów alokowanych do działalności pobocznej, jaką jest obrót i zarządzanie nieruchomościami 

stanowi mechanizm poprawy transparentności G. a także korzyść osiągniętą w wyniku 

restrukturyzacji, jaką jest bardziej przejrzysty sposób raportowania wyników dla poszczególnych 

segmentów biznesowych. Wyodrębnienie działalności w: zakresie nieruchomości [Real Estate] 

zdaniem Skarżącej było jednym z pięciu filarów programu S., a zarazem jego kluczowym elementem, 

wpływającym na wszystkie inne filary. 

Skarżąca w toku postępowania wskazywała jako przesłanki ekonomiczne i biznesowe determinujące 

przyjęty model działalności takie wartości jak [odwołanie Skarżącej – akta post. pod., tom XXVI, k. 

9487]: odseparowanie ryzyka działalności operacyjnej od środków trwałych, niekoniecznie w pełni 

wykorzystywanych w działalności operacyjnej; zwiększenie płynności finansowej poprzez 

umożliwienie finansowania opartego o nieruchomości przedsiębiorstwa; uzyskanie korzystniejszych 

warunków finansowania [dłużnego] budowy lub zakupu nieruchomości; wydzielenie zasobów oraz 

kosztów alokowanych do działalności pobocznej, jaką jest obrót i zarządzanie nieruchomościami 

poprawia transparentność grupy; poprawę płynności udziałów / akcji spółki na rynkach kapitałowych. 

To tło biznesowe ma ilustrować, zdaniem Skarżącej, szereg dokumentów w tym m.in. [zastrzeżenia 

do protokołu kontroli, dopełnione pismem z 10 maja 2016 r. – akta post. pod., tom XII, k. 3597-3622, 

pismo z 24 marca 2016 r. i załączone do niego dokumenty]: oficjalny komunikat prasowy grupy M. z 

20 stycznia 2009 r. w języku niemieckim, w którym Grupa ogłosiła wdrożenie programu S. i 

upubliczniła założenia programu; przykładowe materiały prasowe i internetowe dotyczące programu 

S.; dokument programowy "[...]" sporządzony przez M. G.[Niemcy] w lutym 2010 r., przedstawiający 

założenia programu wyodrębniania działalności nieruchomości w grupie M.; dokument roboczy "To 

Do Liste" z 9 maja 2009 r. prezentujący podział obowiązków w związku z wdrażaniem programu D. w 

ramach S. ; umowa nabycia akcji [Share Purchase Agreement] z 2010 r. - w § 1.4. wskazano podział 

M. [B.], w ramach którego jej nieruchomości zostały przeniesione do W. [B.]; akt notarialny z [...] 

grudnia 2010 r. dotyczący rozdzielenia M. s.r.o., w ramach którego jej nieruchomości zostały 

przeniesione na M. s.r.o. [S.]; bilans i rachunek wyników Oddziału ds. Nieruchomości na dzień 30 

listopada 2011 r.; sylwetka członka zarządu W. – G. S.; sylwetki członków zarządu W. – R. C. oraz C. 

P.; prezentacja dotycząca M. Punktów; zestawienie czasu M. na rzecz W. – sprzedaż nadwyżek 

gruntowych; zestawienie wartości usług M. na rzecz M. przed i po podziale; prezentacja 

przedstawiająca metodologię ustalania poziomu czynszu na potrzeby grupy M. w oparciu o analizy 

rynkowe; tabela prezentująca rynkowy poziom czynszu w poszczególnych lokalizacjach; tabela 

przedstawiająca udział należności licencyjnych w poszczególnych pod – procesach objętych opłatą 

franszyzową – "Systemmatic__Determination_WHT_on_IP"; dokument z wyliczeniem proporcji opłaty 

franszyzowej podlegającej podatkowi u źródła, o nazwie "MCC_PL_FF_2011"; wykaz ponad 

dwudziestu analiz ekonomiczno-prawnych wraz z krótkim opisem; analiza dotycząca uzasadnienia 

wydzielenia segmentu nieruchomości jako segmentu biznesowego; prezentacja "Wdrożenie nowej 

strategii dotyczącej nieruchomości w M."; notatka wewnętrzna "Wydzielenie segmentu 

nieruchomościowego z biznesu operacyjnego"; analiza dotycząca programu S. i segmentu 

nieruchomościowego; prezentacja na spotkanie analityków; zestawienie usług świadczonych przez 
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M. na rzecz Skarżącej przed i po podziale [dokumenty zawarte w aktach post. pod., tom XI, k. 3135-

3235, tom X, k. 3122-3134]. 

W ocenie Sądu, trafne jest stanowisko zaprezentowane przez organy, zgodnie z którym wskazywane 

przez Skarżącą motywy i okoliczności dokonanej restrukturyzacji uzasadniają w stosunku do 

Skarżącej szacowanie dochodu. 

W rozpoznawanej sprawie organy [szczególnie szeroko omawia to decyzja organu pierwszej instancji 

- str. 9-28 tej decyzji, akta post. pod., tom XXVI, k. 9374-9393] wykazały, że Skarżąca nie wykazała, 

dlaczego funkcje przeniesione do innego podmiotu [W. sp. z o.o.] nie mogą być realizowane w 

ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a także, że dokonana restrukturyzacja 

rzeczywiście posiadała ekonomiczne uzasadnienie, jakie byłoby przyjęte między działającymi na 

zasadzie rynkowej, niezależnymi podmiotami. 

Dostrzeżenia przy tym wymaga, że akcentowane przez Skarżącą przyczyny wydzielenia aktywności 

"nieruchomościowej" do odrębnej spółki przeczą zamysłowi optymalizacji ekonomicznej działalności, 

zaś po wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesieniu jej do odrębnej spółki nie 

mogą już być realizowane po przeprowadzeniu restrukturyzacji. 

I tak, wskazywane "zwiększenie płynności finansowej poprzez finansowanie w oparciu o 

nieruchomości przedsiębiorstwa" nie może być realizowane, skoro Skarżąca w wyniku spornej 

restrukturyzacji takie nieruchomości definitywnie utraciła. 

Eksponowane jako kolejna przyczyna restrukturyzacji "odseparowanie ryzyka działalności 

operacyjnej od środków trwałych, niekoniecznie w pełni wykorzystywanych w działalności 

operacyjnej" także nie uzasadnia takiej operacji, skoro w postępowaniu ustalono, że w wyniku 

restrukturyzacji Skarżąca utraciła przychody z wynajmu niewykorzystywanych na własne potrzeby 

nieruchomości – w 2011 r. z takiego wynajmu Skarżąca osiągnęła przychody w kwocie 

przekraczającej 20 mln zł, co determinuje wniosek, że utrata prawa własności nieruchomości wiąże 

się z utratą tych przychodów przez M. S.A., gdyż z momentem wniesienia ich do innego podmiotu 

stały się one przynależne właścicielowi nieruchomości. Ponadto, podkreślane korzyści wynikające z 

odseparowania działalności operacyjnej od środków trwałych, co dotyczy aktywów o dużej wartości 

jakimi są nieruchomości od obarczonej większym ryzykiem działalności handlowej i ma skutkować 

zachowaniem przez grupę cennych aktywów [uniknięcie zabezpieczeń hipotecznych itp.] nawet w 

sytuacji, gdy działalność handlowa zakończy się niepowodzeniem nie uwzględnia, że w miejsce 

wskazywanych korzyści i zminimalizowanych ryzyk pojawiają się inne ryzyka i obciążenia, które 

znoszą wymienione korzyści. Ponadto, konsekwencje nieefektywnego zarządzania, nieprawidłowych 

decyzji finansowych podmiotu, będącego nowym właścicielem nieruchomości, obciążają pośrednio 

kontrolowaną, skoro na podstawie zawartych z W. sp. z o.o. umów najmu ponosi ona wszelkie koszty 

związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości, zaś katalog tych kosztów, przyjętych przez 

Skarżącą jest relatywnie szeroki i obejmuje w szczególności: stałe opłaty publiczne dotyczące 

nieruchomości, w szczególności podatki, opłaty z wyłączeniem w stosownych przypadkach opłat za 

prawo użytkowania wieczystego oraz czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości lub jej części przez 

Wydzierżawiającego od właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości lub jej części]; koszty 

zaopatrzenia w wodę i odwodnienia, w tym opłaty i inne koszty najmu i kalibracji urządzeń 

pomiarowych i innych urządzeń z tym związanych; koszty dostaw energii elektrycznej, w tym opłaty i 

inne koszty za najem urządzeń pomiarowych i innych urządzeń z tym związanych; koszty ogrzewania 

i podgrzewania wody, eksploatacji, konserwacji i kontroli urządzeń z tym związanych; koszty 

klimatyzacji i chłodzenia, w tym koszty eksploatacji urządzeń z tym związanych; koszty związane z 

ochroną przeciwpożarową, w tym koszty stosownych instalacji, ich kontroli i konserwacji; koszty 

systemu centralnego sterowania budynkiem w zakresie wentylacji, oświetlenia, ogrzewania, 
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chłodzenia i innych systemów technicznych; koszty utrzymania zieleni, w tym koszty rekultywacji 

roślin i drzew oraz utrzymanie placów zabaw, dróg dojazdowych i innych obszarów dla ruchu; koszty 

oczyszczania ulic i usuwania śniegu na wszystkich powierzchniach komunikacyjnych takich jak drogi 

dojazdowe, chodniki i parkingi; koszty wywozu odpadów, w tym opłaty publiczne i koszty procedur 

niepublicznych; koszty oświetlenia zewnętrznego; koszty czyszczenia kominów i innych rur 

wydechowych, w tym opłaty; koszty ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń OC, w szczególności 

ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z nieruchomością, ubezpieczenie pokrywające zbicie 

oszkleń i zanieczyszczenie wody, ubezpieczenie od odpowiedzialności właściciela oraz 

ubezpieczenie utraty czynszu z okresem odpowiedzialności odszkodowawczej do 24 miesięcy; w tym 

koszty zawarcia umów i usług. Trafnie ocenił organ pierwszej instancji, że w skrajnej sytuacji utrata 

nieruchomości przez Skarżącą może skutkować utratą możliwości prowadzenia działalności 

handlowej, gdyż działalność Skarżącej bez możliwości korzystania z nabytych gruntów i 

wytworzonych w czasie obecności na polskim rynku nieruchomości nie może być prowadzona a 

odtworzenie stanu posiadania i rozmiarów działalności w przypadku utraty prawa do użytkowania 

nieruchomości byłoby bardzo kosztowne, a w obecnej sytuacji na rynku wręcz niemożliwe, przy czym 

akceptacja tego ryzyka przez Skarżącą nie może nie podlegać analizie w toku postępowania, zaś 

ekspozycja Spółki na takie ryzyko winna wiązać się z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu utraty 

kontroli nad kluczowymi aktywami. 

Także następna wskazywana przez Skarżącą przyczyna wydzielenia działalności nieruchomościowej, 

to jest "uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania [dłużnego] budowy lub zakupu 

nieruchomości" jest niezrozumiała, w szczególności w związku z tym, że po restrukturyzacji, której 

wyrazem jest utrata znaczących aktywów w postaci nieruchomości trudno dopatrzeć się korzyści w 

postaci korzystniejszych warunków finansowania zakupu lub budowy następnych nieruchomości 

[przy czym, jak wskazuje Skarżąca – w warunkach kredytowania takiego zakupu lub budowy], 

niezależnie od tego, że niezrozumiały jest również z ekonomicznego punktu widzenia sens utraty 

nieruchomości [bez jakiejkolwiek rekompensaty w zamian za to], by dokonywać zakupu lub budowy 

takich nieruchomości na kredyt. 

W konsekwencji, za prawidłową należy uznać konkluzję organów, że żadna z wskazywanych przez 

Skarżącą przesłanek nie stanowi dostatecznego uzasadnienia dla przeprowadzenia spornej 

restrukturyzacji. 

Także argumentacja Skarżącej wskazująca, że zarówno na rynkach globalnych jak i na rynku polskim 

istnieje praktyka działalności grup kapitałowych, w której wykształcił się model wydzielenia 

poszczególnych obszarów [segmentów] działalności do odrębnych podmiotów, które funkcjonują 

następnie na zasadzie sprzedaży usług i towarów na rzecz podmiotów powiązanych nie uzasadnia 

odstąpienia od szacowania dochodów na podstawie art. 11 u.p.d.o.p. 

Ponadto, stanowisko Skarżącej wskazujące, że dokonana z jej udziałem operacja restrukturyzacji 

stanowiła element realizowanego przez G. programu S., który objął działalność G. w 19 krajach, a 

którego założeniem było między innymi rozdzielenie działalności handlowej od nieruchomościowej, 

nie tylko w polskiej Spółce, ale również w większości krajów, w których działa G. nie czyni dokonanej 

operacji korzystnej, czy nawet neutralnej dla Skarżącej. realizowany przez G., do której należy 

Skarżąca proces wydzielania działalności związanej z zasobem posiadanych nieruchomości nie 

wyłącza reguł związanych z opodatkowaniem dochodu w razie takiej restrukturyzacji aktywności, w 

okolicznościach, gdy spełnione zostały przesłanki dotyczące restrukturyzacji w warunkach istnienia 

powiązań między podmiotami. 

Zgodzić się przy tym należy, że złożone w postępowaniu przez Skarżącą materiały, których 

nieuwzględnienie w zaskarżonej decyzji zarzuca Skarżąca, stanowią ogólne założenia programu 
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zaprezentowane w postaci prezentacji i wyciągów z raportów G., niejednokrotnie mają charakter 

materiałów prasowych o nikłej wartości dla oceny zgodnoścí warunków ustalonych lub narzuconych 

w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie 

ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne, a także dla analizy przyczyn gospodarczych 

dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwanych korzyści z restrukturyzacji, w tym efektu 

synergii, oraz opcji Realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych uczestniczących w 

restrukturyzacji, do zbadania których obliguje organy brzmienie § 23a ust. 1 i 3 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. 

Skarżąca eksponując zarzut pominięcia przez organy przy ocenie skutków dokonanej restrukturyzacji 

tła biznesowego takiej operacji, w tym nieuwzględnienie na tę okoliczność przedstawionych w toku 

postępowania licznych dokumentów [w odwołaniu mowa jest o 23 zestawach dokumentów] nie 

dostrzega, że wskazywane dokumenty i opracowania nie tłumaczą ekonomicznego uzasadnienia 

dokonanej restrukturyzacji przez pryzmat tych kryteriów, do jakich nawiązuje § 23a ust. 1, 3 i 5 

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, tj. przyczyn 

gospodarczych dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwanych korzyści z restrukturyzacji, w 

tym efektu synergii, oraz opcji Realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych 

uczestniczących w restrukturyzacji. 

Trafnie wskazuje organ pierwszej instancji co do mających być nieuwzględnione przez niego 

dokumentów, że Skarżąca przedstawiła m.in. wyciągi z publikacji książkowych, prezentacje, w 

których autorzy przytaczają przykład wdrożenia programu S. r. w celu zaprezentowania zmiany 

modelu zarządzania. Podobnie zasadne jest spostrzeżenie, że sam fakt powoływania się pewne 

osoby na przykład zmiany modelu zarządzania w G. nie stanowi okoliczności przesądzającej o 

uznaniu prawidłowości przeprowadzenia restrukturyzacji w Polsce na gruncie przepisów prawa 

podatkowego oraz o jej rynkowym – w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p. – charakterze. 

Trafne jest przy tym stanowisko, zgodnie z którym przedstawione przez Skarżącą materiały nie 

przekonują o zastosowaniu w ramach dokonanej w stosunku do Skarżącej restrukturyzacji 

działalności reguł rynkowych. Znacząca część materiałów zasadnie została uznana za zestaw 

przypadkowych, nie powiązanych ze sobą dokumentów takich jak: części wykresów, prezentacje, 

życiorysy, analizy rynkowego poziomu czynszów, analizy dotyczące poziomu opłaty franczyzowej 

niekwestionowanej przez organy, a w konsekwencji, że nie mają one znaczenia dla wyjaśnienia 

kwestii spornych w sprawie. Wbrew zapatrywaniu Skarżącej, organy poddały refleksji złożone przez 

Skarżącą materiały, co potwierdza lektura zawartości str. 12 i 13 decyzji organu pierwszej instancji, 

zawierająca dokonaną przez ten organ analizę złożonej dokumentacji oraz uzasadnienie, z jakich 

powodów w ocenie Naczelnika [...] Urzędu Celno – Skarbowego w [...] nie przekonuje ona o racji 

Skarżącej. 

Nie jest więc zasadnym twierdzenie, zgodnie z którym złożone przez Skarżącą dokumenty zostały 

pominięte przez organy. Natomiast okoliczność, że organy nie przypisały tym dokumentom znaczenia 

postulowanego przez Skarżącą nie oznacza potwierdzenia zarzutu naruszenia art. 122 O.p. oraz art. 

187 § 1 O.p. poprzez akceptację braku uwzględnienia przez organ szeregu wyjaśnień i dokumentów 

przedstawionych przez Spółkę dotyczących uzasadnienia biznesowego [przyczyn gospodarczych] 

przeprowadzonej restrukturyzacji. 



83 
 

20. Organy w rozpoznawanej sprawie prawidłowo przypisały funkcje i ryzyka poszczególnym 

podmiotom biorącym udział w restrukturyzacji, co dotyczy zwłaszcza W. sp. z o.o. W toku 

postępowania ustalono, jak kształtowały się funkcje i ponoszone ryzyka, w szczególności po 

dokonaniu restrukturyzacji działalności Skarżącej. Do W. sp. z o.o. przeniesiono przede wszystkim 

wszelkie czynności z zakresu zarządzania właścicielskiego nieruchomościami, które przed podziałem 

były zlecane przez Skarżącą firmie M. sp. z o.o., natomiast po podziale podmiot ten świadczył usługi 

na rzecz W. . W konsekwencji zasadny jest wniosek, że zmieniła się odpowiedzialność za rezultat 

wykonania usług. 

Dla ustalenia – dla celów wynikających z § 23a ust. 1, 3 i 5 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 – pełnionych funkcji, ról i odpowiedzialności, 

związanych z obsługą i zarządzeniem nieruchomościami organy sięgnęły do postanowień zawartych 

umów, zarówno tych obowiązujących przed podziałem majątku, jak i umów rozwiązanych i nowo 

zawartych. Treść tych umów wskazuje, iż przed restrukturyzacją na poziomie krajowym G. istniał 

podmiot zajmujący się zarządzaniem i obsługą nieruchomości należących i użytkowanych przez 

Skarżącą, którym było M. sp. z o.o. Podmiotowi temu – przed restrukturyzacją – Skarżąca zlecała 

praktycznie wszystkie czynności związane z obsługą nieruchomości, jej utrzymaniem, remontami i 

konserwacją, ponadto działalność związana z planowaniem i prowadzeniem nowych inwestycji była 

zlecona M. sp. z o.o. Zatem czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami wykonywało M. 

sp. z o.o. Także po restrukturyzacji M. sp. z o.o. nadal wykonywała te same obowiązki. Jednak po 

przeprowadzeniu restrukturyzacji w gestii Skarżącej nadal pozostała bieżąca obsługa nieruchomości 

[wynikająca przede wszystkim z umów w zakresie Facility Management oraz Facility Services] a 

także część czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzonymi 

inwestycjami. W zakresie podmiotu, do którego wniesiono nieruchomości, tj. W. sp. z o.o. znalazły 

się, zgodnie w wyjaśnieniami Skarżącej, czynności związane z właścicielskim zarządzaniem 

nieruchomościami – co zdaniem Skarżącej znalazło odzwierciedlenie w rozwiązanych umowach 

zawartych uprzednio przez Skarżącą oraz w nowych umowach zawieranych przez W. sp. z o.o., w 

szczególności w rozwiązanej umowie o świadczenie usług zarządzania i doradczych z 3 listopada 

2011 r. [Property Management], której zakres – zgodnie z udzielanymi w toku kontroli wyjaśnieniami 

– został przejęty przez W. sp. z o.o., co znalazło odzwierciedlenie w umowie zawartej przez ten 

podmiot z M. sp. z o.o. W postępowaniu ustalono zarazem, że po stronie Skarżącej pozostało szereg 

obowiązków i funkcji, które pierwotnie wynikały z umów rozwiązanych w dniu podziału majątku, lecz 

których zakres znalazł się w nowej umowie o świadczenie usług zarządzania i doradczych zawartej 

przez Skarżącą z M. sp. z o.o. w dniu 22 stycznia 2013r., obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. 

Skarżąca w toku postępowania a także w złożonym odwołaniu akcentowała, że umowa o 

świadczenie usług i zarządzania i doradczych zawarta 22 stycznia 2013 r. ograniczyła w sposób 

znaczący obowiązki Skarżącej do wsparcia bieżącej działalności operacyjnej Skarżącej prowadzonej 

w istniejących halach [zmiany aranżacji, przebudowy]; wsparcia wszelkich koncepcji rozwoju biznesu 

operacyjnego w nowych lokalizacjach i zmienionym formacie, tj. lokalizacje skupione w mniejszych 

aglomeracjach miejskich operujące na powierzchni od 1500 m2 do 2500 m2, tzw. [...] Punktów. 

Skarżąca podkreślała, że funkcja odpowiedzialności za zarządzanie nieruchomościami, która 

pozostała po jej stronie ograniczała się głównie do tzw. [...] Punktów, które nie podlegały wydzieleniu 

do W. sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż działalność tych punktów prowadzona była w nieruchomościach 

nie należących do Skarżącej natomiast do W. sp. z o.o. przeniesiono funkcje właścicielskie 

zarządzania nieruchomościami wydzielonymi, [pozostające do dnia podziału w gestii Skarżącej], tj.: 
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czynności dotyczące dokumentacji nieruchomości; czynności dotyczące podatków od nieruchomości, 

czynszów, opłat lokalnych i opłat od działek, weryfikacja faktur dotyczących czynszu najmu, 

opracowanie i aktualizacja tabel dotyczących bieżącego stanu toczących się spraw; czynności 

związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości. 

Zasadnie organy nie podzieliły zapatrywania Skarżącej [m.in. stanowisko prezentowane w odwołaniu 

– jego str. 26-27, akta post. pod., tom XXVI, k. 9482-9483], zgodnie z którym "po przeprowadzeniu 

restrukturyzacji Spółka ponosiła znacznie mniejsze koszty zarządzania nieruchomościami niż przed 

restrukturyzacją". Powyższą tezę Skarżąca w postępowaniu przed organami opatrzyła zestawieniem 

przychodów osiągniętych przez M. sp. z o.o. z tytułu różnego rodzaju usług świadczonych przez ten 

podmiot na rzecz Skarżącej w 2011 i 2012 r. [załącznik nr 12 do pisma Skarżącej z 24 marca 2016 r. 

– akta post. pod., tom X, k. 3122]. Rację w tej mierze należy przyznać organom, że z 

przedstawionych rodzajów transakcji i wynikających z nich kwot wynagrodzenia, należy wyłączyć te, 

które są niezwiązane bezpośrednio z nieruchomościami podlegającymi wydzieleniu, w tym: 

transakcje najmu powierzchni biurowej od M. sp. z o.o. – dotyczące nieruchomości nienależącej do 

Skarżącej, nie objętej restrukturyzacją, co do której najem powierzchni biurowej miał miejsce zarówno 

przed restrukturyzacją, jak i po jej przeprowadzeniu na analogicznych warunkach a także transakcje 

w zakresie zarządzania umowami dot. dóbr nie do odprzedaży i usług wspierających, które dotyczyły 

m.in. zarządzania umowami na usługi hotelowe, organizacji podróży służbowych, zapewnienia 

materiałów eksploatacyjnych/ biurowych/konsumpcyjnych, itp. W tej mierze Skarżąca wskazywała, że 

znaczny spadek kosztów zakupu usług świadczonych na jej rzecz wynikał głównie ze spadku 

wynagrodzenia z tytułu usług w zakresie Facility Management [w 2011 r. wynosiło ono 17 191 478,01 

zł, w 2012 r. – 1 333 591,80 zł] oraz Facility Services [w 2011 r. – 19 674 568,11 zł, w 2012 r. – 8 527 

002,11 zł]. Z zestawienia powyższych danych liczbowych wynika, że nie miało miejsce obniżenie 

kosztów ponoszonych przez Skarżącą w związku z restrukturyzacją. Skarżąca też, co do kwestii, czy 

zrezygnowała całkowicie z tego rodzaju usług, czy też usługi te zaczął świadczyć inny podmiot, 

wyjaśniła, że usługi Facility Management oraz Facility Services nie są związane z wykonywaniem 

funkcji właścicielskich, więc były one świadczone na jej rzecz w podobnym zakresie przed podziałem 

jak i po jego dokonaniu; wynagrodzenie M. z tytułu świadczenia tych usług za 2011 r, obejmowało 

również wynagrodzenie podwykonawców, natomiast w 2012 r. wynagrodzenie M. z tytułu usług w 

zakresie "Facility Management" oraz "Facility Services" nie obejmowało wynagrodzenia 

podwykonawców, a podmioty te wystawiały faktury bezpośrednio na Skarżącą [pismo Skarżącej z 10 

maja 2016 r. – akta post. pod., tom XII, k. 3603-3604]. Zatem, dane zawarte w zestawieniu wcale nie 

dokumentują istotnego zmniejszenia obciążeń Skarżącej w związku z przeprowadzoną 

restrukturyzacją; przy tym przedstawione dane po części okazały się nieporównywalne, obejmowały 

one bowiem dodatkowo usługi obce za 2011 r. oraz bez tych usług za 2012 r., ponadto Skarżąca po 

restrukturyzacji obowiązana była ponosić te koszty z tą tylko różnicą, że po restrukturyzacji są one 

ponoszone na rzecz kilku podmiotów. Ponadto, co do stanowiska Skarżącej, że po restrukturyzacji 

znacząco spadły koszty Skarżącej z tytułu usług w zakresie zarządzania nieruchomościami i 

doradczych [Property Management], które w przeważającej części przejęte zostały przez W. sp. z 

o.o. to należy wziąć pod uwagę, że w zestawieniu kosztów [załącznik 12 do pisma Skarżącej z 24 

marca 2016 r. – akta post. pod., tom X, k. 3122] wskazano, że koszty z tego tytułu w 2011 r. wyniosły 

251 161,80 zł, natomiast w 2012 r. wyniosły 50 690,33 zł. W zestawieniu kosztów Skarżąca 

zaprezentowała w oddzielnej pozycji "usługi zarządzania i doradcze" kwotę 592 093,35 zł dotyczącą 

2012 r. – zaś w 2011 r. nie wykazano wcale z tego tytułu wynagrodzenia. Ponadto w wyjaśnieniach z 

10 maja 2016 r. Skarżąca podała, że wartość przedmiotowych usług za 2011 r. wyniosła 529 633,42 

zł, [akta post. pod., tom XII, k. 3602] podczas gdy wcześniej – w zestawieniu załączonym do pisma z 
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24 marca 2016 r. podano ją w wysokości 251 161,80 zł [załącznik 12 do pisma Skarżącej z 24 marca 

2016 r. – akta post. pod., tom X, k. 3122]. 

Reasumując, nie jest zasadna teza prezentowana przez Skarżącą, zgodnie z którą w następstwie 

przejęcia przez W. sp. z o.o. kluczowych funkcji nastąpił po stronie Skarżącej spadek kosztów. 

Ponadto, większość funkcji pełnionych w związku z aktywnością dotyczącą zasobu nieruchomości 

było, na mocy zawartych bezpośrednio po restrukturyzacji umów lub umów nadal obowiązujących, 

przyporządkowane do Skarżącej. Zasadny jest więc wniosek, że zmiana właściciela nieruchomości 

nie wiązała się ze zmianami pełnionych funkcji i ponoszonych ryzyk. Przed restrukturyzacją funkcją 

przynależną Skarżącej, jako właścicielowi nieruchomości było naliczanie kosztów amortyzacji 

posiadanego majątku, podczas gdy w związku z utratą prawa własności Skarżąca nie mogła już 

obciążać kosztów uzyskania przychodów kwotą amortyzacji z tego tytułu a prawo to przysługiwało 

wyłącznie W. sp. z o.o. Zarazem, utrata tej funkcji była związana z pojawieniem się nowej, tzn. 

konieczności zapłaty przez Skarżącą czynszu dzierżawnego w wysokości wielokrotnie większej niż 

dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Roczna wartość kosztów amortyzacji przed restrukturyzacją 

wynosiła 58 779 738,59 zł, podczas gdy wartość czynszu dzierżawnego wynosiła 172 523 429,97 zł 

[równowartość 39 060 728,48 EURO wg kursu średniego NBP na dzień zawarcia umów najmu]. 

Powyższa operacja była zatem dla Skarżącej niekorzystna, bowiem poprzez zwiększenie kwoty 

ponoszonych kosztów nastąpiło pogorszenie jej wyniku finansowego oraz wprowadzenie nowego, nie 

występujące dotychczas ryzyko kursowe spowodowane tym, że czynsz najmu był denominowany w 

Euro. Ponadto, poza działalnością handlową prowadzonej pod firmą M. SA na terenie centrów 

handlowych Skarżąca podnajmowała powierzchnie innym podmiotom – w 2011 r. Skarżąca osiągnęła 

z tego tytułu przychody w kwocie przekraczającej 20 mln złotych. Utrata prawa własności 

nieruchomości wiązała się z utratą tych przychodów przez Skarżącą, gdyż po restrukturyzacji były 

one przynależne właścicielowi nieruchomości. 

21. Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 O.p. w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 2, art. 11 

u.p.d.o.p., art. i 5 ust. 1 u.p.d.o.p., art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez przyjęcie za organem pierwszej 

instancji nieprawidłowej metodyki do określenia opłaty restrukturyzacyjnej. 

Skarżąca kwestionuje sposób wyliczenia przez organy opłaty restrukturyzacyjnej [exit fee] uznając, 

że przypisane jej wynagrodzenie w związku z restrukturyzacją zostało wyliczone nieprawidłowo, tj. w 

oparciu o wartość rynkową przekazanych nieruchomości na 30 grudnia 2011 r., wynikającą z wycen 

przygotowanych przez D. sp. z o.o. Skarżąca eksponuje, że powyższe wyceny [operaty] zostały 

przygotowane na potrzeby W. sp. z o.o., m.in. w związku z dalszym przekształceniem tego podmiotu, 

co oznacza, że do określenia dochodu Skarżącej organy wykorzystały wyceny przygotowane na 

potrzeby innego podmiotu i innej operacji. Ponadto, według Skarżącej operaty te opierają się na 

szczególnym założeniu, że przedmiotowe nieruchomości zostały już wydzierżawione [przez W. sp. z 

o.o.], co ma mieć kluczowy wpływ na wycenę nieruchomości przedstawioną w operatach, gdyż 

dokonano ich z zastosowaniem metody przychodowej, w której wartość nieruchomości wynika m.in. z 

kwoty oczekiwanego czynszu. Skarżąca wskazywała też, że przedmiotowe operaty sporządzono dla 

celów wewnętrznej sprawozdawczości rachunkowej W. sp. z o.o., zaś gdyby taką wycenę zleciła 

Skarżąca, to różniłaby się ona od wyceny dokonanej przez W. sp. z o.o. 

Zapatrywanie Skarżącej wskazujące na nieprzydatność operatów szacunkowych dla celów 

wskazanych w zaskarżonej decyzji, to jest dla celów szacowania dochodu Skarżącej [obliczenia 

opłaty restrukturyzacyjnej] nie zasługuje na akceptację. Słusznie argumentują organy podkreślając 

podstawową rolę każdej wyceny jaka jest rzetelne ustalenie wartości wycenianego dobra. Odnosząc 

się do kategorii, jaką jest wartość rynkowa należy przez nią rozumieć kwotę, którą w warunkach 

racjonalnej oceny można uzyskać w wyniku transakcji rynkowej w dniu, na który wartość rynkowa 
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została określona. Rzetelnie opracowana wycena powinna doprowadzić do ustalenia wartości 

rynkowej i to niezależnie od stosowanej metody. 

W warunkach, gdy wycena została dokonana prawidłowo, przez uprawnione osoby, z 

poszanowaniem sztuki zawodowej nie można spodziewać się diametralnie różnych kwot 

wynikających z różnych metod wyceny i uzyskiwania na tej podstawie różnych kwot zależnie od 

potrzeb przeprowadzenia takiej wyceny oraz zależnie od podmiotów, na zlecenie których 

opracowywana jest dana wycena. W rozpoznawanej sprawie organy nie miały podstaw do przyjęcia, 

że sporządzone wyceny nieruchomości są nierzetelne, a w konsekwencji wartości wynikające z tych 

wycen mogły zostać być użyte do określenia kwoty opłaty restrukturyzacyjnej. 

W rozpoznawanej sprawie, jako metodę określenia opłaty restrukturyzacyjnej [exit fee] przyjęto 

porównanie opisywanej restrukturyzacji do transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości, przy czym 

przyjęte Skarżącą warunki restrukturyzacji zostały uznane za odpowiadające postanowieniom 

zawieranych na rynku umów leasingowych, których charakterystyczną cechą umów jest, że 

dotychczasowy właściciel nieruchomości sprzedaje prawo własności na rzecz firmy leasingowej 

zachowując jednocześnie prawo użytkowania nieruchomości w dotychczasowy sposób w zamian za 

opłacanie raty leasingowej do momentu wykupu nieruchomości. Po zawarciu umowy leasingu z 

reguły nie zmienia się sposób użytkowania nieruchomości. Dlatego określenie wartości rynkowej 

nieruchomości będących podstawą ustalenia wartości umowy leasingu zwrotnego przy wykorzystaniu 

wyceny zakładającej dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości Skarżącej należy uznać 

za prawidłowe. Z zawartych przez Skarżącą umów wynika, że nieruchomości będą dalej użytkowanie 

w dotychczasowy sposób w długim okresie czasu. Skarżąca w dniu przeniesienia zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa [zakładu ds. nieruchomości] podpisała z nowym właścicielem [W. sp. z o.o.] 

piętnastoletnią umowę najmu przeniesionych nieruchomości. W kontekście powyższego, przyjęcie 

przez organy założenia, że wycena może dotyczyć nieruchomości wynajętych jest poprawne. 

22. Nie są też zasadne pozostałe zarzuty wskazujące na błędy metodologiczne przy wyliczeniu opłaty 

restrukturyzacyjnej, odnoszące się do przyjęcia przez organy jako kwoty zmniejszającej oszacowaną 

wartość należnej opłaty restrukturyzacyjnej wartości bilansowej przenoszonych aktywów trwałych w 

kwocie 1 243 543 128,49 zł, podczas gdy – zdaniem Skarżącej – powinna być uwzględniona wartość 

podatkowa aktywów w kwocie 1 369 584 021,53 zł. Zgodzić się należy z organami w powyższej 

kwestii, że przy zastosowaniu przepisów art. 11 u.p.d.o.p. oraz 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 podstawą do wszelkich analiz są zawsze dane 

bilansowe, bowiem w oparciu o dane bilansowe wyliczane są marże, dokonywane analizy 

benchmarkingowe, porównania dokonywane w odniesieniu do niezależnych podmiotów. 

Z tego względu też opłata restrukturyzacyjna została odniesiona do danych bilansowych, co należy 

uznać za działanie prawidłowe. W toku postępowania na podstawie danych bilansowych dokonano 

wyliczenia wysokości opłaty restrukturyzacyjnej i o taką kwotę powiększono przychody Skarżącej dla 

celów sprowadzenia przeprowadzonej w odniesieniu do Skarżącej restrukturyzacji do warunków 

rynkowych, w jakich należy przyjąć, że zostałyby one dokonane, gdyby powiązania między 

podmiotami nie występowały. 

W odniesieniu do argumentacji Skarżącej, wskazującej na nieprawidłowe, jej zdaniem, przyjęcie w 

zastosowanej metodologii wyliczenia opłaty restrukturyzacyjnej przez organ podatkowy pierwszej 

instancji, co następnie zostało zaakceptowane w zaskarżonej decyzji wartości wynikającej z wartości 

udziałów w spółkach: G. sp. z o.o. i G. sp. z o.o. o kwotę 32 380 705,57 zł, bez jednoczesnego 

uwzględnienia kosztów nabycia tych udziałów w wysokości 32 380 705,57 zł a także 
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nieuwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w związku z przeniesieniem do W. sp. z o.o. 

należności krótkoterminowych na kwotę 8 275 658,16 zł, podkreślenia wymaga, że – jak wynika z 

przedstawionego w zaskarżonej decyzji [a także decyzji organu pierwszej instancji] sposobu 

wyliczenia opłaty restrukturyzacyjnej, jej wysokość zwiększono o należności krótkoterminowe w 

kwocie 8 275 658, 16 zł [łącznie o wszystkie należności, krótko i długoterminowe - na kwotę 9 583 

106,15 zł] oraz jednocześnie zmniejszono o wartość zobowiązań w kwocie 181 848 731,70 zł. Zatem, 

organy przy wyliczeniu opłaty restrukturyzacyjnej uwzględniły in plus należności krótkoterminowe i 

długoterminowe w kwocie 9 583 106,15 zł [a także dodatkowo inwestycje krótkoterminowe i 

długoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów] oraz in minus wartość zobowiązań w 

kwocie 181 848 731,70 zł [analiza związana z korektą opłaty restrukturyzacyjnej oraz tabelaryczne 

zestawienie skorygowanych kategorii kosztów zamieszczone w decyzji organu pierwszej instancji – 

akta post. pod., tom XXVI, k. 9370], co w ogólnym rachunku jest korzystne dla Skarżącej. 

Trafne jest więc zapatrywanie przyjęte przez organy, zgodnie z którym akceptując i uznając za 

prawidłowe podejście prezentowane przez Skarżącą należałoby również wysokość zobowiązań, o 

które dokonano zmniejszenia wartości naliczonej opłaty restrukturyzacyjnej pominąć w wyliczeniu, 

jako że po ich przeniesieniu do sp. z o.o. W. Skarżąca nie musiała ich już regulować [obowiązek ten 

przeszedł na W. sp. z o.o.]. Organy w analogiczny sposób potraktowały zatem wartości, które nie były 

jeszcze wymagalne, tj. miały wejść i wyjść z majątku spółki, do której wniesiono nieruchomości [W. 

sp. z o.o.], to jest należności jak i zobowiązania. Przyjęta przez organy metodologia wyliczenia opłaty 

restrukturyzacyjnej jest zatem spójna i konsekwentna i wskazuje na zastosowanie jednolitej miary dla 

zobowiązań, jakie wraz z nieruchomościami zostały przeniesione do W. sp. z o.o. jak i do 

postulowanych przez Skarżącą należności krótkoterminowych. 

Odnosząc się do wartości udziałów w spółkach G. sp. z o.o. i G. sp. z o.o., co do których Skarżąca 

postuluje uwzględnienie kosztów ich nabycia w wysokości 32 380 705,57 zł, podkreślenia wymaga, 

że zgodnie z przyjętą metodologią wyliczenia opłaty restrukturyzacyjnej, wartość udziałów zwiększa 

wartość wyliczenia podstawy opłaty restrukturyzacyjnej i przyjęta została przez organy w sposób 

czyniący zadość regułom ostrożnej, nie nadmiernie przeszacowanej wyceny [co jest korzystne dla 

Skarżącej]. Zasadnie przy tym zwrócił uwagę organ pierwszej instancji [akta post. pod., tom XXVI, k. 

9514], że do wyliczenia wartości opłaty restrukturyzacyjnej mogłaby być przyjęta wartość rynkowa 

spółek G. sp. z o.o. oraz G. sp. z o.o., gdyż taka właśnie jest wartość rzeczywistych przysporzeń 

majątkowych dla W. sp. z o.o., a jednocześnie wartość utraconych przez Skarżącą aktywów, przy 

czym wartość ta jest jednak znacznie większa od wartości udziałów. Organ pierwszej instancji 

wyjaśnił więc, że oparł się na wartości księgowej udziałów, akcentując że zgromadzone w sprawie 

dowody wskazują na fakt, że wartość rynkowa w/w spółek była znacznie wyższa aniżeli wartość 

udziałów w nich. 

Organ przekonująco zilustrował powyższe twierdzenie wskazując, że: 1) sama wartość 

nieruchomości posiadanych przez spółki G. sp. z o.o. oraz G. sp. z o.o. wynosi 25 260 000 EUR, co 

wg kursu średniego NBP na dzień przeprowadzenia restrukturyzacji, stanowi równowartość 111 568 

368,00 zł; 2) spółka przejmująca majątek, tzn. W. sp. z o.o. w wycenie majątku dokonanej na dzień 

marca 2012 r., a więc dwa miesiące po przeprowadzeniu restrukturyzacji wskazała wartość rynkową 

udziałów w w/w spółkach w kwocie 69 870 823,67 zł. Organ natomiast przyjął wartość udziałów w 

spółkach G. sp. z o.o. oraz G. sp. z o.o. wynoszącą jedynie 32 380 705,57 zł.   

Podobnie, prawidłowo organy przy opłaty restrukturyzacyjnej jako zwiększenia podstawy jej 

wyliczenia uwzględniły kwoty rozliczeń międzyokresowych [których elementem jest kwota 

odroczonego podatku], w wysokości 26 798 915,77 zł, analogicznie traktując jako kwotę 
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zmniejszającą wysokość opłaty restrukturyzacyjnej wartość odpowiednich rozliczeń 

międzyokresowych [przyjęta in minus kwota 6 523, 40 zł]. 

W konsekwencji należało uznać, że trafnie przyjęły organy, że opłata restrukturyzacyjna stanowi 

szacunkowe określenie rekompensaty należnej podatnikowi, wobec którego ma miejsce szacowanie 

dochodu na podstawie art. 11 u.p.d.o.p. w związku z dokonaną restrukturyzacją jego działalności, z 

tytułu utraty określonych, aktywów, ryzyk, potencjału zysków. Szacunek musi więc opierać się na 

pewnych uproszczeniach, oddając maksymalnie wiernie wartość utraconych zasobów. Z istoty 

szacunku wynika, że w rezultacie jego zastosowania uzyskiwana jest wartość przybliżona, określona 

projekcja wartości szacowanych zasobów, w związku z czym przyjęcie szczegółowych, precyzyjnych 

kwot w odniesieniu do zdarzeń, które w wyniku powiazań zostały ukształtowane w sposób 

nierynkowy, jest nieuzasadnione. 

Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że przepisy u.p.d.o.p. a także 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 specyfikują dopuszczalne metody oszacowania 

dochodu, nie ingerując zarazem w dobór danych do wyliczenia. Taki dobór powinien być 

maksymalnie staranny, obiektywny a przede wszystkim – możliwie adekwatnie oddający rzeczywistą 

wartość elementów poddawanych wycenie. 

Nie znalazł zatem, w ocenie Sądu, zarzut naruszenia art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 O.p. w zw. z art. 7 ust. 1 i 

ust. 2, art. 11 u.p.d.o.p., art. i 5 ust. 1 u.p.d.o.p., art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez przyjęcie za organem 

pierwszej instancji nieprawidłowej metodyki do określenia domniemanej opłaty restrukturyzacyjnej. 

23. Reasumując, Sąd odnosząc się do zarzutów naruszenia przepisów postępowania, stwierdza, że 

poczynione w toku postępowania przed organami obu instancji ustalenia, skutkujące określeniem 

zobowiązania podatkowego Skarżącej znalazły potwierdzenie w zgromadzonym materiale 

dowodowym w odniesieniu do tych ustaleń, które dotyczą wyłączonych przez organy z kosztów 

uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dodatniej wartości firmy, a także naliczenia opłaty 

restrukturyzacyjnej w związku z ustaleniem warunków odbiegających od rynkowych pomiędzy 

powiązanymi podmiotami przy dokonanej restrukturyzacji działalności Skarżącej. 

Zebrany w sprawie materiał Sąd uznaje za kompletny i stanowiący wystarczającą podstawę 

rozstrzygnięcia podjętego w rozpoznanej sprawie – choć jedynie w zakresie wyłączenia z kosztów 

uzyskania przychodów amortyzacji dodatniej wartości firmy a także ustaleń dotyczących szacowania 

dochodu w związku z restrukturyzacją działalności Skarżącej. Przypomnienia wymaga, że w świetle 

przepisów regulujących postępowanie dowodowe, obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego 

stanowiącego podstawę ustaleń faktycznych obciąża organy podatkowe [art. 122 w zw. z art. 187 § 1 

O.p.]. Zgodnie z tymi przepisami, w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie 

niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. 

Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał 

dowodowy oraz ocenić na jego podstawie, czy dana okoliczność została udowodniona. Dowody 

powinny zostać zebrane i ocenione bezstronnie, zaś ich analiza i ocena winna być dokonana w 

całokształcie i wzajemnym powiązaniu, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów [art. 191 

Ordynacji podatkowej]. Przyjęcie tej zasady w postępowaniu podatkowym oznacza, że organy 

podatkowe nie są skrępowane regułami dotyczącymi wartości poszczególnych dowodów, orzekając 

na podstawie własnego przekonania, popartego zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego. 

Organy podatkowe powinny przy tym działać na podstawie przepisów prawa, a postępowanie 

podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych [art. 120 

i art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej]. Cechom tym odpowiadało postępowanie przeprowadzone w 
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rozpoznanej sprawie we nieuwzględnionym zakresie. W rozpoznawanej sprawie organy działały na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, choć zaniechały na etapie postępowania odwoławczego 

zapewnienia Skarżącej czynnego udziału w postępowania, czego wyrazem było zaniedbanie przez 

organ odwoławczy realizacji obowiązku – na podstawie art. 200 O.p. – zawiadomienia o możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie zebranego materiału dowodowego. 

Organy prowadzące postępowanie zgromadziły wystarczający do wydania decyzji materiał 

dowodowy, a następnie dokonały jego oceny [z zastrzeżeniem przemilczanej w zaskarżonej decyzji 

kwestii zmniejszenia przychodów o kwoty wynikające z wydanych wyroków i ugód], zgodnej z 

zasadami logiki i doświadczenia życiowego, a więc w sposób obiektywny, logiczny i przy 

wykorzystaniu wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Organy przeprowadziły szereg dowodów 

służących wykazaniu okoliczności istotnych z punktu widzenia ustalenia prawidłowego wymiaru 

podatku wobec Skarżącej. Skarżąca, w gestii której leżała inicjatywa w zakresie wykazania wszelkimi 

środkami okoliczności, potwierdzającej jej stanowisko nie przedstawiła dowodów przekonujących o 

zasadności zapatrywania co do nieprawidłowego wyłączenia przez organy z kosztów uzyskania 

przychodów odpisów amortyzacyjnych dodatniej wartości firmy, a także naliczenia opłaty 

restrukturyzacyjnej w związku z ustaleniem warunków odbiegających od rynkowych pomiędzy 

powiązanymi podmiotami przy dokonanej restrukturyzacji działalności Skarżącej. Jednocześnie, 

sygnalizowane jako planowane – czego Skarżącej nie dano szansy przeprowadzić w związku z 

naruszeniem art. 200 O.p. przez organ odwoławczy – wnioski dowodowe dotyczące przesłuchania 

świadków na okoliczność strat w środkach obrotowych [ubytków naturalnych] nie byłyby 

uzasadnione, a to z tego względu, że tego rodzaju koszty winny być odpowiednio udokumentowane 

dowodami o charakterze księgowym i nie mogą ich zastąpić dowody z przesłuchania osób. 

Niezależnie od tego, uznając, że w tej mierze materiał zebrany w postępowaniu przed organami jest 

wystarczający do dokonania oceny, podzielono stanowisko Skarżącej co do nieprawidłowego 

wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości strat w środkach obrotowych. 

Konkluzja w zakresie ustaleń faktycznych, wywiedziona przez organy [z wyłączeniem kwestii 

zmniejszenia przychodów o kwoty wynikające z wydanych wyroków i ugód a także strat w środkach 

obrotowych], znajduje zatem pełne pokrycie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, 

który we wzajemnym powiązaniu treści poszczególnych dowodów pozwala na przyjęcie tych ustaleń 

w sposób jednoznaczny, zgodnych z logiką i doświadczeniem życiowym. To, że wnioski wywiedzione 

z oceny zgromadzonego materiału – w zakresie amortyzacji dodatniej wartości firmy a także 

naliczenia opłaty w związku z przeprowadzoną wobec Skarżącej restrukturyzacją – nie prowadziły do 

wniosków zgodnych z oczekiwaniem Skarżącej, nie oznacza naruszenia przepisów postępowania. 

Lektura uzasadnienia zaskarżonej decyzji wskazuje, że uzasadnienie tej decyzji jest przejrzyste, 

czytelnie i w sposób syntetyczny prezentuje dokonane ustalenia, jednak dostrzegalne niedostatki w 

tym zakresie dotyczą pominięcia przyznanej przez organ pierwszej instancji w tzw. arkuszu 

odwoławczym kwestii zasadności zmniejszenia przychodów o kwoty zasądzone prawomocnymi 

wyrokami lub zawartymi ugodami [co dotyczy trzech wyroków i ugód]. 

24. W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa materialnego – w 

odniesieniu do nieuznanej przez organy wartości ubytków naturalnych w sklepach A. sp. z o.o. na 

kwotę 60 657 805,97 zł do kosztów uzyskania przychodów [naruszenie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.] a 

także przepisy postępowania – w zakresie zaniechania pomniejszenia przychodów w związku z 

wydaniem wyroków sądowych i zawartych ugód zobowiązujących do zwrotu kontrahentom 

nienależnie pobranych opłat [naruszenie art. 122 O.p., art. 127 O.p., art. 187 § 1 O.p. i art. 210 § 4 

O.p.]. Co do zasady rację miała też Skarżąca wskazując na naruszenie przepisów postępowania 

traktujących o obowiązku zawiadomienia przez organ o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia 
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co do zebranego w sprawie materiału dowodowego [naruszenie art. 200 O.p.], jednak naruszenie to 

pozostawało bez wpływu na wynik postępowania. Pozostałe zarzuty nie znalazły potwierdzenia; Sąd 

nie dopatrzył się także innych, dodatkowych powodów uzasadniających podważenie zaskarżonej 

decyzji. 

Powyższe determinowało uchylenie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. zaskarżonej 

decyzji. 

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ obowiązany jest poddać refleksji wyeksponowaną wyżej 

kwestię wartości ubytków naturalnych w sklepach A. sp. z o.o. na kwotę 60 657 805,97 zł przez 

pryzmat zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. a 

także zagadnienie pomniejszenia przychodów w związku z wydaniem wyroków sądowych i zawartych 

ugód zobowiązujących do zwrotu kontrahentom nienależnie pobranych opłat, w odniesieniu do trzech 

takich wyroków i ugód, którym w zaskarżonej decyzji nie poświęcono uwagi. 

25. Na wniosek Skarżącej, Sąd zasądził na Jej rzecz koszty postępowania sądowego zgodnie z art. 

200 w związku z art. 205 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi [Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.] w kwocie równej uiszczonemu wpisowi, 

wynagrodzeniu pełnomocnika [doradcy podatkowego] oraz opłacie skarbowej od pełnomocnictwa. 

Sąd zasądził koszty zastępstwa procesowego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów 

pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu [Dz.U. Nr 31, poz. 153]. 

Sąd zasądził zatem od organu podatkowego – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] na rzecz 

Skarżącej, która wygrała postępowanie: równowartość uiszczonego wpisu w kwocie 100 000 zł, 

wynagrodzenia doradcy podatkowego w wysokości 7 200 zł oraz opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, 

co łącznie daje zasądzoną kwotę 107 217 zł. 
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4. I SA/Gd 475/19 - Wyrok WSA w Gdańsku – art. 11 UPDOP 

Data orzeczenia 
 

2019-05-07 orzeczenie nieprawomocne 
 

Data wpływu 
 

2019-02-20  

Sąd 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku  

Sędziowie 
 

Alicja Stępień /przewodniczący/ 

Krzysztof Przasnyski /sprawozdawca/ 

Sławomir Kozik  

Symbol z opisem 
 

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy 

opodatkowania  

Hasła tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

Skarżony organ 
 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

Treść wyniku 
 

Oddalono skargę  

Powołane przepisy 
 

Dz.U. 2010 nr 51 poz 307 art. 25 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - 

tekst jednolity  

SENTENCJA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA 

Alicja Stępień, Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski (spr.), 

Protokolant Asystent Sędziego Krzysztof Pobojewski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w 

dniu 7 maja 2019 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 

12 grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok 

oddala skargę.  

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 12 grudnia 2018 r., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję 

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego z dnia 14 września 2018 r., określającą M. K. (dalej: skarżący) 

kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. w wysokości 4.653.742,00 zł. 

Organ podatkowy II instancji ustalił następujący stan faktyczny, który został przyjęty przez Sąd 

rozpatrujący niniejszą sprawę za prawidłowy: 

Skarżący w zeznaniu PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 r. 

wykazał kwotę 1.725.525,32 zł zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o 

których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz.U. 2010, nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.), kwotę 908.171,22 zł podatku 

zapłaconego za granicą, o którym mowa w art. 30a ust. 9 u.p.d.o.f., oraz kwotę 817.354,00 zł podatku 

do zapłaty, stanowiącą różnicę między dwoma poprzednimi. Skarżący osiągnął przychód z tytułu 

udziału w zagranicznej spółce A Ltd. z siedzibą w N. na Cyprze w łącznej wysokości 9.081.712,21 zł, 

płacąc za granicą (Cypr) podatek na podstawie tzw. klauzuli tax sparing na mocy umowy zawartej 

pomiędzy Rządem Polski i Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego (wszczętego 

postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 14 grudnia 2016 r.) wydał w dniu 14 

września 2018 r. decyzję, którą określił skarżącemu kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych 

za 2012 r. w wysokości 4.653.742,00 zł. Organ I instancji uznał, że dochód skarżącego należy 

opodatkować według zasad określonych w art. 30b u.p.d.o.f., a wysokość podatku określił, stosując 

przepis art. 25 ust. 2 u.p.d.o.f.: przychody skarżącego ustalił w kwocie 24.740.881 zł, za koszty 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100510307
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uzyskania przychodów przyjmując kwotę 247.500 zł, do dochodu w kwocie 24.493.381 zł stosując 

stawkę 19% podatku z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. 

Od powyższej decyzji skarżący wniósł odwołanie, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania 

w sprawie, ewentualnie o jej uchylenie i przekazanie prawy do ponownego rozpatrzenia organowi 

podatkowemu I instancji celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części (w 

zakresie przesłuchania świadków). Zarzuty sformułowane w odwołaniu pokrywają się w znacznej 

mierze z zarzutami skargi, stąd będą przytoczone w dalszej części uzasadnienia. 

Organ odwoławczy ustalił, że skarżący razem ze swoim wspólnikiem biznesowym byli jedynymi 

udziałowcami i członkami zarządu w spółkach B Sp. z o.o. oraz C Sp. z o.o., obie z siedzibami w G.; 

w każdej z nich skarżący i wspólnik posiadali po 50% udziałów. 

Udziały w kapitale zakładowym spółki B, utworzonej w 2004 r., zostały pokryte w całości aportami 

niematerialnymi, których współautorami i współwłaścicielami byli wspólnicy: 

- syntezatorem mowy polskiej [...], służącym do zamiany tekstu zapisanego w postaci elektronicznej 

na mowę; syntezator wydany został w kilku różnych wersjach przeznaczonych do wykorzystania w 

telekomunikacji, rehabilitacji i cyfrowej rozrywce; 

- syntezatorem mowy polskiej [...], służącym do masowej zamiany tekstu na mowę w nowoczesnych 

rozwiązaniach telekomunikacyjnych, wykorzystującym wiele działań z dziedziny lingwistyki i 

językoznawstwa oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów; 

- Komórkowym Monitoringiem Oznakowania Nawigacyjnego [...], służącym do monitorowania znaków 

nawigacyjnych, którego zadanie polega na cyklicznym zbieraniu informacji z obiektów znajdujących 

się w obszarze określonego akwenu morskiego. 

W dniu 30 grudnia 2011 r. została na Cyprze utworzona spółka A Ltd., z siedzibą w N., której w 

styczniu 2012 r. jedynym wspólnikiem był skarżący, został on także jednym z trzech członków organu 

zarządzającego (dyrektorów). Kapitał zakładowy tej spółki w momencie założenia wynosił 5.000,00 

EUR, a jedyny wspólnik korzystał ze wszystkich uprawnień zgromadzenia wspólników. 

W tej samej dacie pod tym samym cypryjskim adresem została zarejestrowana spółka D Ltd., w której 

w styczniu 2012 r. wszystkie udziały objął wspólnik skarżącego. 

W dniu 3 lutego 2012 r. w G. skarżący i jego wspólnik zawarli z wymienionymi spółkami cypryjskimi (z 

A i D, reprezentowanymi odpowiednio także przez skarżącego i jego wspólnika) umowę darowizny, 

na mocy której skarżący darował spółce A (wszystkie posiadane) 4.520 udziałów w kapitale 

zakładowym spółki B i (wszystkie posiadane) 50 udziałów w kapitale zakładowym spółki C, określając 

(przy czym działał zarówno w imieniu własnym, jak i spółki A) wartość dokonanej darowizny udziałów 

w spółce B na kwotę 20.000.000 zł, a wartość dokonanej darowizny udziałów w spółce C – na kwotę 

500.000 zł; na mocy tej samej umowy wspólnik skarżącego darował spółce D (wszystkie posiadane) 

4.520 udziałów w kapitale zakładowym spółki B i (wszystkie posiadane) 50 udziałów w kapitale 

zakładowym spółki C, identycznie jak skarżący określając wartość dokonanej darowizny udziałów w 

tych spółkach. Z treści umowy darowizny wynikało, że wydanie jej przedmiotów obdarowanym już 

nastąpiło. 

Jeszcze w tym samym miesiącu obie spółki cypryjskie dokonały sprzedaży (otrzymanych w drodze 

darowizny) udziałów w polskich spółkach B i C na rzecz amerykańskiej spółki E LLC (z siedzibą w W. 

w stanie D.), co nastąpiło na mocy dwóch umów: przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 10 lutego 

2012 r. oraz umowy sprzedaży z dnia 24 lutego 2012 r. W umowie przedwstępnej szczegółowo 

określono sposób obliczenia łącznej ceny sprzedaży udziałów i warunki jej zapłaty (część płatna 

przelewem na rachunki bankowe sprzedających, część zdeponowana tytułem depozytu 

zabezpieczającego, część zdeponowana na rachunku escrow, zwalniana na rzecz sprzedających w 

odstępach rocznych); w umowie rozporządzającej z dnia 24 lutego 2012 r. łączną cenę sprzedaży 
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udziałów określono na 15.909.000 USD, z czego 500.000 USD stanowiło cenę za udziały w spółce C 

(określaną w umowie jako [...]), zaś pozostała część – za udziały w spółce B. Obie umowy zostały 

poddane prawu polskiemu, zaś skarżący i jego były wspólnik stali się ich stronami, występując w roli 

gwarantów sprzedających (tj. spółek cypryjskich A i D), odpowiedzialnych solidarnie za ich 

zobowiązania. 

Nabywca udziałów, spółka "E", należała do "F" S.A.R.L., który to podmiot odkupił od niej udziały w 

polskich spółkach w 2017 r. 

Skarżący, przesłuchany w charakterze strony w postępowaniu przed organem I instancji, zeznał 

m.in., że celem zawartej umowy przeniesienia w drodze darowizny udziałów spółek B i C na rzecz 

spółki cypryjskiej A było przeniesienie wartości udziałów w sposób szybki i bezgotówkowy; nie 

oczekiwał i nie otrzymał od spółki A jakichkolwiek korzyści z tytułu darowizny ww. udziałów; nie 

dokonał przeniesienia własności udziałów spółki B pod tytułem umowy darowizny na rzecz podmiotu 

niezależnego, ponieważ nie chciał utracić kontroli pośredniej nad tymi udziałami – była to decyzja 

biznesowa; we wszystkich operacjach w spółce pomagała mu kancelaria "(...)", która zajmowała się 

sprawami organizacyjnymi – wydawało mu się, że spółka cypryjska istniała już wcześniej i on odkupił 

udziały w tej spółce, zrobił to po to, by przyśpieszyć kwestie techniczne; wyjaśniając, dlaczego 

umowę ze spółką cypryjską w przedmiocie przeniesienia własności udziałów spółek B i C zawarto 

bezpośrednio przed sprzedażą tych udziałów do spółki amerykańskiej, zeznał, że to wynikało z ciągu 

przyczynowo -skutkowego podejmowanych przez niego działań i rozmów biznesowych – sprzedaż 

udziałów poprzez spółkę holdingową jest standardem przy tego typu transakcjach; spółka A nie 

zatrudniała pracowników poza dyrektorami zarządzającymi. 

W pisemnych wyjaśnieniach pełnomocnik skarżącego m.in. wskazał, że w momencie sprzedaży 

udziałów w spółkach polskich skarżący nie był ich właścicielem i mógł tylko "dobrowolnie" poddać się 

odpowiedzialności za ewentualne wady udziałów lub inne nieprawidłowości w spółkach, i został w 

umowie sprzedaży "jedynie" gwarantem; spółka "E" była podmiotem nieznanym skarżącemu, 

nieprzewidywalnym, wobec czego skarżący chciał zachować "symetryczność transakcji" i dokonać 

sprzedaży udziałów poprzez spółkę A, która na wypadek ewentualnego sporu ponosiłaby ryzyka 

prawne, finansowe i "reputacyjne"; prywatny majątek skarżącego był w takiej sytuacji niezagrożony. 

Wyjaśnił ponadto, że sprzedaż udziałów w spółkach B i C miała na celu przede wszystkim przejęcie 

własności intelektualnej – specjalistycznej wiedzy dotyczącej technologii text-to-speech oraz 

wyspecjalizowanych pracowników, co niosło istotne ryzyka, ponieważ spółki polskie nie dysponowały 

ochroną patentową ani w Polsce, ani w Europejskim Urzędzie Patentowym, ich technologia stanowiła 

jedynie tajemnicę przedsiębiorstwa; transakcję przeprowadzono poprzez podmioty celowe, w sposób 

symetryczny, co odpowiadało strategii biznesowej obu stron (skarżącego i "F") i umożliwiało 

utrzymanie transakcji w tajemnicy (ogłoszono ją dopiero w styczniu 2013 r.), chroniąc się przed 

atakami tzw. trolli patentowych i ryzykiem zablokowania transakcji przez inne podmioty 

zainteresowane nabyciem udziałów w spółce B i technologią text-to-speech (z którymi skarżący i jego 

wspólnik prowadzili rozmowy w drugiej połowie 2011 r.); taka transakcja chroniła też bezpieczeństwo 

skarżącego i jego rodziny oraz umożliwiała tzw. ring-fencing (ograniczenie ryzyk związanych z 

działalnością spółek); technologia opracowana przez spółkę B była unikalna i mogła być podstawą do 

opracowania innowacyjnych produktów. 

W tak ustalonym stanie faktycznym organ podatkowy powołał treść art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 

ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., wskazując odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość 

prawną jako źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30b u.p.d.o.f. Przytoczył również 

treść art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.) oraz orzecznictwo sądów 
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administracyjnych zapadłe na tle wykładni analogicznej regulacji z art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2008, nr 209, poz. 1316 ze zm.; dalej: 

u.p.d.o.p.). W myśl art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., jeżeli podatnik podatku dochodowego mający siedzibę 

(zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmiot krajowy) bierze 

udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w 

jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa 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. 

Wobec powyższego organ podatkowy poddał ocenie, czy między skarżącym a spółką cypryjską A 

zachodziły powiązania, o jakich mowa w art. 25 u.p.d.o.f.; czy na skutek tych powiązań doszło między 

tymi podmiotami do zawarcia transakcji, której warunki odbiegały od warunków, jakie ustaliłyby 

podmioty niezależne; oraz czy w wyniku tych powiązań skarżący nie zadeklarował dochodu lub 

zadeklarował dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie 

wystąpiły. 

Na wszystkie te pytania organ podatkowy odpowiedział twierdząco. Skarżący oraz spółka cypryjska 

A, której skarżący był jedynym wspólnikiem oraz jednym z dyrektorów, były w dacie zawarcia umowy 

darowizny udziałów w polskich spółkach, tj. w dniu 3 lutego 2012 r., podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. W ocenie organu podatkowego bez znaczenia pozostawała 

okoliczność, że skarżący nie prowadził w odnośnym okresie działalności gospodarczej, ponieważ 

przepis ten nie ograniczał swego zastosowania tylko do osób fizycznych prowadzących taką 

działalność. Nie można takiego ograniczenia wywodzić również z art. 9 umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. 

(Dz.U. 1993, nr 117, poz. 523), w którym uregulowano jedynie kwestie związane z opodatkowaniem 

zysków powiązanych przedsiębiorstw; organ podatkowy powołał w tym względzie treść art. 22 ust. 1 

tej umowy, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w 

umawiającym się państwie, bez względu na to, skąd pochodzą, a o których nie było mowy w 

poprzednich artykułach umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. 

Organ podatkowy wskazał, że udziały w spółkach B oraz C na dzień 3 lutego 2012 r. miały określoną 

wartość rynkową (kilkanaście milionów USD), o czym skarżący wiedział, bowiem przed ich 

darowaniem spółce A prowadził negocjacje w sprawie ich sprzedaży z potencjalnymi kupcami; 

ponadto w samej umowie darowizny wartość darowanych praw została określona na kwotę 

20.500.000 zł. Spółka A jeszcze w lutym 2012 r. – a więc kilkanaście dni po ich otrzymaniu w drodze 

darowizny – sprzedała te udziały amerykańskiej spółce "E" za cenę 15.909.000 USD, która to cena 

została ustalona w sposób rynkowy; sprzedaż ta była planowana jeszcze przed darowaniem tych 

udziałów spółce A. Skarżący w zeznaniach podatkowych PIT-37 i PIT-38 za 2012 r. wykazał, że w 

roku tym osiągnął dochody w wysokości 98.231,75 zł ze stosunku pracy oraz 207.038,21 zł z 

działalności wykonywanej osobiście, organ podatkowy nie dał więc wiary, że w warunkach 

panujących w Polsce osoba fizyczna uzyskująca dochody roczne na poziomie 300.000 zł wyzbyłaby 

się (nieodpłatnie) własnego majątku wycenianego na kwotę ok. 8 mln USD, tracąc jednocześnie 

możliwość kontroli nad tym majątkiem, kiedy mogła ten majątek zbyć odpłatnie, uzyskując z tego 

tytułu przychód w wysokości ok. 8 mln USD. 
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Organ odwoławczy zaznaczył, że nie kwestionuje przeniesienia udziałów przez skarżącego na spółkę 

cypryjską w drodze umowy darowizny, ale podkreślił, że organom podatkowym przysługuje prawo do 

oceny umowy zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie przepisu art. 25 u.p.d.o.f. 

W świetle powyższego organ II instancji uznał, że przeniesienie przez skarżącego udziałów w 

polskich spółkach na rzecz powiązanego podmiotu cypryjskiego odbiegało od warunków, na jakich 

doszłoby do przeniesienia tych udziałów między podmiotami niepowiązanymi, wobec czego dokonał 

oceny, czy skarżący wykazał dochody do opodatkowania w takiej wysokości, w jakiej należałoby ich 

oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały. Powołał się na treść art. 25 ust. 2 u.p.d.o.f., 

zgodnie z którym dochody, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., określa się, w drodze 

oszacowania, stosując następujące metody: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży 

lub rozsądnej marży ("koszt plus"). Przywołał również treść § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze 

oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w 

przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. 2009, nr 160, poz. 1267), nakazującego 

poprzedzić określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania analizą warunków 

ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz badaniem zgodności tych warunków z 

warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, lub warunkami, które ustaliłby dany 

podmiot z podmiotem niezależnym w porównywalnych okolicznościach sprawy (analizą 

porównawczą), oraz wymieniającego czynniki porównywalności, które należy uwzględnić przy 

dokonywaniu tej analizy, jak i etapy jej przeprowadzania. Zgodnie z § 12 ust. 1 tego rozporządzenia, 

metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny przedmiotu transakcji 

ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych 

transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu 

transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi; porównania tego dokonuje się na podstawie 

cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami 

niezależnymi (wewnętrzne porównanie cen), lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych 

transakcjach inne niezależne podmioty (zewnętrzne porównanie cen) (§ 12 ust. 2). Organ 

odwoławczy stwierdził, że prawidłowe było przyjęcie do porównania przez organ I instancji, w celu 

oszacowania dochodu skarżącego z tytułu zbycia udziałów na rzecz spółki cypryjskiej, warunków, na 

jakich doszło do transakcji sprzedaży tych udziałów pomiędzy spółką cypryjską (A) a amerykańską 

("E"). 

Organ podatkowy zauważył, że do sprzedaży tej doszło na warunkach rynkowych, a cena sprzedaży 

była zbliżona do wartości udziałów określonej w umowie darowizny; wartość ta została oszacowana 

na podstawie studium porównawczego, które wykorzystało wartość sprzedaży firm konkurencyjnych 

oraz oferty nabycia udziałów w spółkach B i C. Były to zatem transakcje porównywalne, o czym 

świadczyły: tożsamość przedmiotu z zachowaniem takich samych warunków ekonomicznych; 

poddanie ich regulacjom prawa polskiego; zawarcie ich w tym samym miesiącu w Polsce. Między 

spółkami A i "E" nie zachodziły powiązania w rozumieniu art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. Prawidłowe było więc 

określenie dochodu skarżącego w oparciu o metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej (art. 25 

ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.), przyjmując za cenę rynkową udziałów w spółkach B i C, przeniesionych w 

drodze darowizny, cenę określoną w umowie ich sprzedaży pomiędzy spółką A i "E" (tj. kwotę 

24.740.881 zł, wynikającą z przeliczenia połowy ceny sprzedaży, przypadającej skarżącemu, tj. 

7.954.500 USD, według średniego kursu walut NBP z dnia 24 lutego 2012 r.); za koszt uzyskania 

przychodów przyjęto kwotę 247.500 zł (stanowiącą wartość nominalną udziałów w momencie ich 

objęcia przez skarżącego), co dało dochód w wysokości 24.493.381 zł i należny podatek w kwocie 

4.653.742 zł. 
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Organ II instancji, odnosząc się do zarzutów odwołania, stwierdził, że art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. nie 

posłużył do zmiany kwalifikacji umowy darowizny na umowę sprzedaży, a organy podatkowe ustaliły 

jedynie, że dysponując prawami własności udziałów w polskich spółkach prawa handlowego o 

wartości rynkowej ok. 8 mln USD, polski podatnik przeniósłby prawo własności tych udziałów na 

rzecz innego podmiotu odpłatnie, a nie pod tytułem darmym. Nie zakwestionowano faktu zawarcia ani 

ważności umowy darowizny z dnia 3 lutego 2012 r., tylko na podstawie art. 25 u.p.d.o.f. dokonano 

oceny, że racjonalnie działające podmioty niepowiązane nie zawarłyby takiej umowy, i że w jej wyniku 

skarżący nie wykazał dochodu, jaki wykazałby inny podatnik, dokonując transakcji zabezpieczającej 

jego interesy w takim samym zakresie z podmiotem od siebie niezależnym. Niezasadne były więc 

zarzuty naruszenia przepisów art. 119a i art. 199a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. 2018, poz. 800 ze zm.; dalej: o.p.). Prawidłowo również zastosowano metodę 

porównywalnej ceny niekontrolowanej w oparciu o umowę sprzedaży, istotą umowy darowizny jest 

bowiem brak ceny lub innego wynagrodzenia, stąd porównywanie warunków umowy z dnia 3 lutego 

2012 r. do innych umów darowizn nie miałoby sensu. Organ podatkowy nie negował faktu, iż na mocy 

tej umowy doszło do przeniesienia udziałów w polskich spółkach na spółkę cypryjską – uznał 

natomiast, że na gruncie prawa podatkowego nierynkowe warunki, na jakich doszło do przeniesienia 

tych udziałów, nie będą uwzględniane przy określeniu skarżącemu dochodu z tego tytułu. 

W skardze z dnia 22 stycznia 2019 r. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej skarżący 

wniósł o jej uchylenie; alternatywnie, w przypadku uznania, że przeprowadzono wystarczające 

postępowanie dowodowe w sprawie, zaś rozbieżności między skarżącym a organami są jedynie 

konsekwencją różnej oceny tych dowodów oraz różnej interpretacji prawa, wniósł o uchylenie 

zaskarżonej decyzji i decyzji organu I instancji oraz umorzenie postępowania podatkowego wobec 

jego materialnej bezzasadności; wniósł również o zwrot kosztów postępowania 

sądowoadministracyjnego. 

Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na 

wynik sprawy, tj.: 

1) art. 210 § 1 pkt 4 w związku z art. 210 § 4 o.p., poprzez brak wskazania i wyjaśnienia podstawy 

prawnej; zdaniem skarżącego, z uzasadnienia decyzji wynika, że została ona wydana w oparciu o 

przekonanie organu podatkowego, że "organom podatkowym przysługuje prawo do oceny umowy 

zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie przepisu art. 25 u.p.d.o.f.", gdzie pod 

pojęciem oceny organ odwoławczy rozumie prawo do przekwalifikowania transakcji w oparciu o art. 

25 ust. 1 u.p.d.o.f., który zdaniem skarżącego nie stanowi samodzielnej podstawy do wydania decyzji 

o przekwalifikowaniu transakcji dla określenia jej skutków podatkowych; 

2) art. 120 o.p. oraz art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 119a o.p. w 

związku z art. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 846) i art. 23o ust. 4 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym 

od 1 stycznia 2019 r. w związku z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 2193), poprzez 

faktyczne zastosowanie w zaskarżonej decyzji art. 119a o.p. oraz art. 23o ust. 4 u.p.d.o.f.; 

3) art. 199a § 1 i § 2 o.p. w zw. art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego, poprzez ich niezastosowanie, co 

pozwoliło organowi podatkowemu na uniknięcie rozważenia zastosowania instytucji pozorności 

czynności prawnej celem ustalenia, czy doszło do zawarcia umowy sprzedaży w miejsce umowy 

darowizny; gdyby organ podatkowy zastosował art. 199a § 2 o.p., art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego oraz 

dokonał prawidłowej wykładni art. 888 § 1 i art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, musiałby w 
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okolicznościach sprawy przeprowadzić analizę pod kątem pozorności oświadczenia woli dokonanego 

przez skarżącego; 

4) art. 2a o.p., poprzez niezastosowanie go do art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. w zakresie, w jakim ewentualne 

wątpliwości co do tego, czy przepis ten może stać się samoistną podstawą do przekwalifikowania dla 

celów wymiaru podatku dochodowego czynności prawnej, jaką jest darowizna, na umowę odpłatnego 

zbycia w sytuacji, gdy norma prawna wyrażona w art. 2a o.p. wyraźnie stwierdza, że niedające się 

usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika, 

a organ nadrzędny w stosunku do organu odwoławczego, tj. Minister Finansów przyznaje w 

uzasadnieniu do wprowadzonych do prawa podatkowego z dniem 1 stycznia 2019 r. zmian, że 

interpretacja i uprawnienia organów podatkowych na gruncie przepisu art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. w jego 

brzmieniu do 2018 r. budzą wiele wątpliwości; 

5) art. 188 w związku z art. 122 oraz art. 187 § 1 o.p., poprzez uznanie za zasadne oddalenia przez 

organ I instancji wniosków dowodowych skarżącego o przesłuchanie w charakterze świadków W. B., 

M. Z. oraz J. O. na okoliczności mające znaczenie dla oceny zgodnej woli stron umowy darowizny z 

dnia 2 lutego 2012 r.; 

jak również naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.: 

6) art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., poprzez jego zastosowanie w stosunku do skarżącego, który nie prowadził 

działalności gospodarczej, podczas gdy przepis art. 25 u.p.d.o.f. odnosi się do transakcji pomiędzy 

powiązanymi przedsiębiorcami; 

7) art. 9 polsko-cypryjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 r., poprzez jego niezastosowanie w stosunku 

do umowy darowizny zawartej pomiędzy skarżącym będącym rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 

jako darczyńcą a spółką prawa cypryjskiego jako obdarowanym i wywodzenie skutków prawnych w 

zakresie istnienia powiązań i transakcji z pominięciem zawartych tam definicji; 

8) art. 25 ust. 2 u.p.d.o.f. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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. 2014, poz. 1186), poprzez zastosowanie metody 

porównywalnej ceny niekontrolowanej w oparciu o cenę w umowie sprzedaży do umowy darowizny, 

której istotą jest nieodpłatność, czyli brak ceny lub innego wynagrodzenia bądź zadośćuczynienia za 

świadczenie darczyńcy; co więcej, organ odwoławczy bezprawnie posłużył się metodą 

porównywalnej ceny niekontrolowanej, porównując umowę darowizny dokonaną przez skarżącego na 

rzecz obdarowanej spółki cypryjskiej A z umową sprzedaży udziałów dokonaną w kolejnym etapie 

łańcucha transakcji przez obdarowanego na rzecz podmiotu niezależnego, przez co pominął istotne 

funkcje oraz ryzyka ponoszone przez spółkę cypryjską dokonującą transakcji sprzedaży udziałów; 

stąd pomiędzy transakcją sprzedaży, która posłużyła do porównania, a faktycznie wykonaną umową 

darowizny zachodzą różnice, które uniemożliwiają zastosowanie tej metody; 

9) art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. poprzez zastosowanie do umowy darowizny udziałów w spółkach B i C 

dokonanej przez skarżącego na rzecz spółki cypryjskiej A przepisu dotyczącego opodatkowania 

przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów 

wartościowych, podczas gdy przepis ten nie znajduje zastosowania do czynności prawnych 

nieodpłatnych, do których należy umowa darowizny. 

Istota sporu, zdaniem skarżącego, sprowadza się do tego, czy art. 25 u.p.d.o.f. może stanowić dla 

organów podatkowych swoistą klauzulę obejścia prawa podatkowego, a tym samym stanowić 

samodzielną (samoistną) podstawę prawną do przekwalifikowania charakteru czynności prawnej; czy 

w świetle przepisów obowiązujących w 2012 r. adekwatną do takiego przekwalifikowania procedurą 
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nie było zastosowanie art. 199a § 1 i 2 o.p.; czy organy podatkowe nie były zobowiązane do 

zastosowania art. 2a o.p. i w obliczu niedających się usunąć wątpliwości uznać, że należy orzec na 

korzyść podatnika; oraz czy dopuszczalne jest na gruncie art. 25 u.p.d.o.f. porównanie dwóch 

rodzajowo odmiennych czynności prawnych, jakimi są umowa darowizny i umowa sprzedaży, jak 

również zastosowanie przepisu dotyczącego szacowania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami 

powiązanymi w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

W odpowiedzi na skargę organ podatkowy wniósł o jej oddalenie, wywodząc podobnie jak w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. 

W kolejnych pismach z dnia 15 i 29 marca 2019 r. oraz z dnia 9 i 18 kwietnia 2019 r. strony 

podtrzymały swoje stanowiska. Skarżący sprostował – jak to ujął – "ewidentną pomyłkę pisarską" w 

zarzucie przedstawionym wyżej w pkt 8, wskazując jako naruszone przepisy, w miejsce tam 

przywołanego, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i 

trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania 

podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych 

(Dz.U. 2014, poz. 1176). Ponadto na poparcie swojego stanowiska w sprawie dołączył kolejne, do 

wcześniej składanych, ekspertyzę prawną i artykuły. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje: 

Skarga jest bezzasadna. 

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do prawidłowej wykładni przepisu art. 25 ust. 1 

u.p.d.o.f. oraz wynikających stąd uprawnień organu podatkowego do określenia dochodu podatnika z 

transakcji z podmiotem powiązanym i należnego podatku. W pierwszej kolejności należy jednak 

odnieść się do zarzutów natury proceduralnej. 

Zarzut naruszenia art. 210 § 1 pkt 4 w związku z art. 210 § 4 o.p. polega na nieporozumieniu. 

Przywołane przepisy nakładają na organ podatkowy obowiązek powołania podstawy prawnej 

wydawanej decyzji oraz zawarcia w niej, w ramach uzasadnienia prawnego, wyjaśnienia podstawy 

prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Wymogi te skarżący utożsamił zatem z 

obowiązkiem wskazania i wyjaśnienia podstawy prawnej wyłącznie zgodnie z poglądami skarżącego, 

chcąc potraktować per non est dokonaną nie po jego myśli wykładnię art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., jak i w 

ogóle przyjęcie tego przepisu przez organ podatkowy za podstawę prawną zaskarżonej decyzji. 

Przekonanie skarżącego, że art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. nie mógł być podstawą prawną zaskarżonej 

decyzji, uzasadnia sformułowanie zarzutu naruszenia tego właśnie przepisu oraz postawienie kwestii 

jego prawidłowej wykładni i granic wynikających stąd uprawnień organów podatkowych – ale nie 

uzasadnia zarzutu naruszenia przepisów art. 210 § 1 pkt 4 i § 4 o.p. Zaskarżona decyzja zawiera 

wszystkie elementy wymagane przez art. 210 § 1 i 4 o.p., w tym wyczerpujące wyjaśnienie podstawy 

prawnej, nadto poparte przytoczeniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Skarżący zresztą 

rozwinął uzasadnienie tak sformułowanego zarzutu nie poprzez wskazanie braków czy ułomności w 

samej treści decyzji, ale w kierunku wykładni art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., negując ów przepis jako 

podstawę do wydania zaskarżonej decyzji i "przekwalifikowania" czynności dokonanej przez 

skarżącego. 

Formułując zarzut naruszenia art. 120 o.p. oraz art. 7 w związku z art. 2 Konstytucji RP, w związku z 

art. 119a o.p. (i art. 7 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r., Dz.U. 2016, poz. 846) oraz art. 

23o ust. 4 u.p.d.o.f. (i art. 1 ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 

2193), skarżący posłużył się specyficznym zabiegiem: nie odwołuje się mianowicie do treści decyzji, 

ale polemizuje ze zrekonstruowanymi przez siebie "intencjami" organu podatkowego i "faktycznym 

zastosowaniem" przez organ – mimo ich niepowołania w treści decyzji – przepisów art. 119a o.p. i 
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art. 23o ust. 4 u.p.d.o.f., nieobowiązujących w 2012 r. (weszły one w życie, odpowiednio, z dniem 15 

lipca 2016 r. i z dniem 1 stycznia 2019 r.). 

Odnosząc się do tak sformułowanej argumentacji skarżącego, Sąd zauważa, iż wprowadzając ogólną 

klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a o.p.), ustawodawca w art. 119b § 1 pkt 5 o.p. 

przewidział zastosowanie szczególnych przepisów prawa podatkowego, z wyłączeniem przepisu art. 

119a, jeżeli pozwalało to na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Taką normą szczególną, 

dającą organom podatkowym instrumenty służące temu właśnie celowi, a istniejącą już w systemie 

prawa podatkowego w chwili wejścia w życie generalnej klauzuli z art. 119a o.p. (i obowiązującą 

także w 2012 r.), był przepis art. 25 u.p.d.o.f.; na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych 

identyczną rolę pełnił art. 11 u.p.d.o.p. Ich zakresy unormowania były znacznie węższe od klauzuli 

ogólnej, ograniczone do sytuacji powiązań osobistych i kapitałowych między podmiotami, ale ratio 

legis uregulowań szczególnych był tożsamy z ratio klauzuli generalnej: zabezpieczenie interesu 

wierzyciela podatkowego (Skarbu Państwa) przed praktykami podatników polegającymi na 

nielegalnym zmniejszaniu obciążeń podatkowych. 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym na długo przed wprowadzeniem do systemu prawnego 

klauzuli ogólnej podkreślano, że omawiane szczególne regulacje prawne miały przeciwdziałać 

wykorzystywaniu umów cywilnoprawnych do omijania (obejścia) przepisów podatkowych w celu 

pomniejszenia należnego podatku (np. wyroki NSA z dnia 4 lipca 1996 r., I SA/Kr 33/96; z dnia 10 

lipca 2002 r., I SA/Gd 1962/99). Nie można więc organowi podatkowemu stawiać zarzutu, że posłużył 

się instrumentem prawnym pozwalającym przeciwdziałać praktykom unikania opodatkowania, 

ponieważ taka właśnie była podstawowa funkcja przepisu art. 25 u.p.d.o.f. Chybiony jest zarzut, że 

organ podatkowy z naruszeniem zasady lex retro non agit (i art. 7 ustawy nowelizującej z dnia 13 

maja 2016 r.) uczynił podstawą prawną decyzji nieobowiązującą w 2012 r. ogólną klauzulę przeciwko 

unikaniu opodatkowania, czy też obowiązujący dopiero od 1 stycznia 2019 r. przepis art. 23o ust. 4 

u.p.d.o.f. (wprowadzony do systemu prawnego w miejsce uchylonego z tą datą przepisu art. 25 

u.p.d.o.f.). 

Jest kwestią wykładni, jak zakreślone były granice korzystania z instytucji przewidzianej w art. 25 

u.p.d.o.f. przed wejściem w życie wspomnianych unormowań - o czym będzie mowa niżej - jednakże 

za bezpodstawny musi być uznany zarzut naruszenia przez organ podatkowy przepisów, których ten 

nie powołał w zaskarżonej decyzji (i których nie powinien był powoływać). Tym samym dalej idące 

zarzuty naruszenia art. 120 o.p. oraz zasad konstytucyjnych (art. 7 w związku z art. 2 Konstytucji RP), 

oparte na imputowanych organowi podatkowemu przez skarżącego "intencjach", nie mogły się ostać; 

nasycenie argumentacji określeniami pejoratywnymi pod adresem organu podatkowego w żaden 

sposób jej nie wzmocniło. 

Niezrozumiały jest zarzut naruszenia art. 199a § 1 i 2 o.p. oraz art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego 

poprzez ich niezastosowanie przez organ podatkowy i "uniknięcie rozważenia" zastosowania 

instytucji pozorności czynności prawnej do darowizny dokonanej przez skarżącego na rzecz 

cypryjskiej spółki A, jeżeli sam skarżący stoi na stanowisku - podzielanym przecież przez organ 

podatkowy - że nie można było uznać, iż zawarta przez niego umowa darowizny była w istocie 

umową sprzedaży. Kwestia ta nie była w ogóle rozważana (ani zarzucana) przez organ podatkowy. 

W postępowaniu przed organem I instancji (w protokole z postępowania kontrolnego) pojawiły się 

wprawdzie stwierdzenia kwestionujące nieodpłatny charakter tej czynności, jednakże ostatecznie w 

decyzji organu I instancji z dnia 14 września 2018 r., jak i przede wszystkim w zaskarżonej decyzji 

organu II instancji, podstawą określenia skarżącemu zobowiązania podatkowego z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. stał się przepis art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., a nie art. 199a § 

1 o.p. i pozorność umowy darowizny. Organ II instancji w zaskarżonej decyzji nie kwestionował 
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ważności umowy darowizny zawartej pomiędzy skarżącym a spółką A ani przeniesienia na podstawie 

tej umowy udziałów przysługujących skarżącemu na wspomnianą spółkę cypryjską. Nie było więc w 

ogóle podstaw do zastosowania art. 199a § 1 i 2 o.p. i dokonywania ustaleń, czy doszło do zawarcia 

dysymulowanej umowy sprzedaży w miejsce umowy darowizny pomiędzy skarżącym a A. 

Oszacowanie dochodu podmiotów powiązanych i jego opodatkowanie na podstawie art. 25 ust. 1 

u.p.d.o.f., przy spełnieniu określonych w tym przepisie przesłanek, stanowi instytucję całkowicie 

odrębną od instrumentów przewidzianych w art. 199a § 1 i 2 o.p., umożliwiających ustalenie 

pozorności czynności prawnej i objęcie skutkami podatkowymi czynności dysymulowanej. 

Z powyższym zarzutem pozostaje w związku zarzut naruszenia przez organ podatkowy art. 188 w 

zw. z art. 122 oraz art. 187 § 1 o.p. poprzez nieuwzględnienie wniosków dowodowych skarżącego 

(złożonych jeszcze przed organem I instancji) o przesłuchanie trzech świadków, co zdaniem 

skarżącego miało znaczenie dla oceny zgodnej woli stron umowy darowizny z dnia 3 lutego 2012 r. 

Ich przesłuchanie miałoby doprowadzić organ podatkowy do ustalenia, że pomiędzy skarżącym a 

spółką A doszło do zawarcia ważnej umowy darowizny, a nie umowy sprzedaży udziałów (lub 

jakiejkolwiek innej umowy wzajemnej). Okoliczność ta została jednak stwierdzona wystarczająco 

innymi dowodami, a przede wszystkim nie była kwestionowana przez organ podatkowy – stąd 

oddalenie wspomnianych wniosków dowodowych nie może stanowić podstawy zarzutu naruszenia 

powołanych wyżej przepisów postępowania. 

Przechodząc do istoty sporu, czyli kwestii wykładni art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. (w brzmieniu 

obowiązującym w 2012 r.), należy stwierdzić, że ustawodawca, formułując ten przepis, posłużył się 

ogólnymi, a przez to pojemnymi pojęciami. Przez "warunki", jakie są ustalane lub narzucane w 

wyniku powiązań osobistych lub kapitałowych podatnika z podmiotami zagranicznymi, należy 

rozumieć wszelkie warunki jakichkolwiek czynności prawnych dokonywanych przez podatnika, 

mające wpływ na wykazywany przez niego dochód. Wykładnia językowa tego pojęcia nie ogranicza 

jego zastosowania do konkretnego typu czynności, co było niewątpliwie celowym zabiegiem 

ustawodawcy, pozwalającym na możliwie szerokie zastosowanie instrumentów przewidzianych w tej 

regulacji. "Warunki", o których tu mowa, mogą polegać na szczegółowej modyfikacji zakresu 

(wysokości), terminu czy formy świadczenia przy typowym ukształtowaniu przebiegu danej transakcji, 

jak i obejmować świadczenia dodatkowe, niewystępujące w typowej transakcji danego rodzaju, ale 

wprowadzone w następstwie powiązań między stronami dla osiągnięcia określonej korzyści 

podatkowej. Równie dobrze jednak, przy tak ogólnej formule, pod tym pojęciem można rozumieć 

elementy definiujące jurydycznie dany typ czynności (transakcji) – jak jej odpłatność bądź 

nieodpłatność. Organ podatkowy może więc, przy spełnieniu pozostałych przesłanek zastosowanie 

tej instytucji, określić dochód danego podmiotu oraz należny podatek również bez uwzględnienia 

nawet podstawowych, istotnych warunków transakcji, o ile wynikały one z powiązań opisanych w 

analizowanym przepisie. 

Przepis art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2012 r. nie rozwija wprawdzie 

sformułowania "bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań", skoro jednak są to 

warunki "różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty", już na 

gruncie wykładni językowej i podstawowych reguł wynikania logicznego należy uznać, iż pomijane 

(nieuwzględniane) przy określaniu dochodu podatnika warunki wynikające z powiązań powinny być - 

jeżeli zachodzi taka konieczność dla prawidłowego zastosowania metod szacowania dochodu - 

zastępowane warunkami, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. Innymi słowy, jeżeli 

warunkiem transakcji wynikającym z powiązań była jej nieodpłatność, a istniały podstawy do 

przyjęcia, iż podmioty niezależne dokonałyby takiej transakcji odpłatnie, zasadne było zastąpienie 

warunku nieodpłatności - odpłatnością. Konieczność taka nie musi zawsze występować, ponieważ 
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pozostałe, niezakwestionowane warunki danej transakcji mogą być wystarczające dla określenia 

dochodu, "jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały" (jak stanowił art. 

25 ust. 1 u.p.d.o.f.). 

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. 

W konsekwencji nie mógł też znaleźć uznania zarzut naruszenia art. 2a o.p. Przepis ten zawiera 

ogólną zasadę rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść 

podatnika. Muszą to być jednak wątpliwości niedające się usunąć w toku wykładni. Samo istnienie 

rozbieżności poglądów w doktrynie czy różnic w interpretacji dokonywanej przez podatników i organy 

podatkowe nie przesądza o zastosowaniu art. 2a o.p. Jeżeli wątpliwości co do treści przepisów prawa 

podatkowego można wyeliminować w drodze wykładni – a w ocenie Sądu z taką sytuacją mamy do 

czynienia w niniejszej sprawie w odniesieniu do treści art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. – przepis art. 2a o.p. nie 

znajduje zastosowania. 

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 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 
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szkodliwe, a zmierzającym do wywołania skutku w postaci niewykazywania przez podmiot powiązany 

dochodów albo wykazywania dochodów niższych od oczekiwanych (czyli z unikaniem 

opodatkowania). 

Na gruncie niniejszej sprawy oznacza to, że organ podatkowy na podstawie art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. 

mógł nie uwzględnić warunku nieodpłatności w rozpatrywanej transakcji zbycia przez skarżącego 

udziałów na rzecz powiązanego podmiotu cypryjskiego, mimo nadania jej formy darowizny. Jest 

bezsporne, że pomiędzy skarżącym a cypryjską spółką A zachodziły powiązania, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w chwili dokonywania transakcji; jedynym 

udziałowcem tej spółki był skarżący, zasiadał on również w jej organie zarządzającym (był jednym z 

trzech dyrektorów). W ocenie Sądu nie ulega również wątpliwości, że to wyniku tych powiązań doszło 

do zawarcia nieodpłatnej umowy zbycia udziałów w spółkach B oraz C na rzecz podmiotu 

cypryjskiego – spółki celowej, w której skarżący objął udziały jako element łańcucha transakcji 

zmierzającego do odpłatnego zbycia tych udziałów na rzecz innej spółki celowej: "E" LLC z grupy "F". 

Wynika to jasno z samych zeznań skarżącego złożonych przed organem I instancji, przytoczonych w 

zaskarżonej decyzji, jak i dalszych wyjaśnień składanych na piśmie co do okoliczności tej transakcji. 

Zbycie udziałów we wspomnianych spółkach polskich miało natomiast na celu przejęcie przez ich 

(ostatecznego) nabywcę kontroli nad cennymi prawami własności intelektualnej przysługującymi tym 

spółkom, mającymi za przedmiot unikalną technologię, oraz nad powiązaną z nimi specjalistyczną 

wiedzą. Jak wynika ze zgromadzonego przez organy podatkowe materiału, prawa te i know-how były 

objęte jedynie tajemnicą przedsiębiorstwa, w momencie transakcji niechronione patentami, z czym 

wiązały się dla skarżącego określone ryzyka prawne i biznesowe na wysoce konkurencyjnym rynku, 

których wagę skarżący wyraźnie podkreślał. Z wyjaśnień skarżącego przebija ewidentny – i 

całkowicie zrozumiały – zamiar kontrolowania przebiegu zbycia swoich udziałów w spółkach B oraz C 

i uniknięcia przejęcia odnośnych praw własności intelektualnej (czy technologii stanowiącej ich 

przedmiot) przez konkurencję. Zbycie udziałów przez skarżącego w spółkach polskich na rzecz spółki 

z grupy F i odpowiednie ułożenie tej transakcji było negocjowane jeszcze przed zawarciem umowy 

darowizny z dnia 3 lutego 2012 r. z cypryjską spółką A. W tych okolicznościach nie sposób przyjąć, 

że skarżący zbyłby nieodpłatnie swoje udziały w B i C, wyzbywając się w ten sposób swojego 

najcenniejszego aktywa bez jakiegokolwiek ekwiwalentu, na rzecz jakiejkolwiek spółki celowej – czy 

to krajowej, czy zagranicznej – gdyby spółka ta nie była od niego zależna (powiązana w rozumieniu 

art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f.). W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że do nieodpłatnego zbycia udziałów w 

drodze darowizny w ogóle by nie doszło, gdyby nie całkowita kontrola skarżącego nad spółką 

nabywającą udziały. 

Nie przekonują twierdzenia skarżącego, że podstawowym motywem przeniesienia udziałów na 

podmiot cypryjski (celową spółkę cypryjską) przed (ostatecznym) zbyciem udziałów na rzecz "E" było 

ograniczenie ryzyk i odpowiedzialności po jego stronie oraz zachowanie symetryczności transakcji 

sprzedaży. Skarżący wystąpił w tej (docelowej) transakcji jako gwarant zobowiązań spółki cypryjskiej, 

odpowiadający osobiście i solidarnie ze sprzedającym, ponosił więc odpowiedzialność identyczną (co 

do zakresu) z odpowiedzialnością spółki A, tak jakby sam dokonał sprzedaży udziałów bezpośrednio 

na rzecz podmiotu z grupy "F". Ograniczenie ryzyk związanych z aktywami (ring-fencing) poprzez ich 

przeniesienie na odrębny podmiot celowy mogło być równie dobrze osiągnięte między podmiotami 

krajowymi; przeniesienie aktywów na spółkę cypryjską, a więc podmiot poddany obcej jurysdykcji, z 

perspektywy podmiotu polskiego raczej zwiększa ogólne ryzyko prawne niż je zmniejsza – chyba że 

przynosi szczególną korzyść, jaką w tym wypadku była korzyść podatkowa polegająca na transferze 

dochodu do podmiotu cypryjskiego dzięki nieodpłatnemu zbyciu na jego rzecz udziałów. 
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W ocenie Sądu organ podatkowy zatem w pełni zasadnie ocenił transakcję zawartą przez skarżącego 

w dniu 3 lutego 2012 r. z powiązanym podmiotem cypryjskim bez uwzględnienia warunku jej 

nieodpłatności, ponieważ odbiegała ona od warunków, na jakich doszłoby do zbycia udziałów w 

spółkach B i C między podmiotami niezależnymi; w wyniku tego skarżący nie wykazał dochodu ze 

zbycia tych udziałów. W konsekwencji uzasadnione było zastosowanie przez organy podatkowe art. 

25 ust. 2 u.p.d.o.f. oraz odnośnych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 

2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów fizycznych w drodze oszacowania oraz 

sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty 

zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014, poz. 1176) i określenie skarżącemu dochodu w 

drodze oszacowania przy zastosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Organy 

podatkowe prawidłowo przyjęły na potrzeby analizy jako porównywalną transakcję sprzedaży tych 

samych udziałów pomiędzy spółką A a spółką "E", a więc podmiotami niezależnymi. Przedmiot tej 

transakcji, przeprowadzonej tuż po po transakcji ocenianej przez organy podatkowe (jeszcze w tym 

samym miesiącu), był tożsamy, obie umowy (darowizny pomiędzy skarżącym a A oraz sprzedaży 

pomiędzy A a "E") zostały poddane prawu polskiemu i zawarte w Polsce, zaś skarżący gwarantował 

zobowiązania spółki A wynikające z transakcji z "E", co czyniło go odpowiedzialnym wobec 

ostatecznego nabywcy tak, jakby bezpośrednio dokonywał zbycia na jego rzecz, bez 

pośredniczącego ogniwa (tj. spółki A). Wartość udziałów określona w umowie darowizny przez 

skarżącego była zbliżona do przypadającej na niego części ceny sprzedaży udziałów, uzgodnionej z 

"E", a ustalono ją na podstawie stosownej wyceny (opartej na podobnych transakcjach i ofertach 

nabycia udziałów przez inne podmioty). Metoda przyjęta do oszacowania dochodu skarżącego na 

podstawie art. 25 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. i § 12 powołanego wyżej rozporządzenia oraz określenie 

wartości rynkowej przedmiotu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez porównanie z 

ceną ustaloną w umowie sprzedaży udziałów zawartej pomiędzy spółkami A i "E" – nie naruszały 

zatem, wbrew zarzutom skarżącego, powołanych przepisów. Trafnie organ podatkowy wskazuje, że 

pozbawione sensu byłoby porównywanie darowizny dokonanej przez skarżącego na rzecz A – jak 

postuluje skarżący – z innymi darowiznami, dokonanymi na rzecz podmiotów niepowiązanych, skoro 

istotą darowizny jest nieodpłatność (a zatem brak dochodu podlegającego opodatkowaniu), a ten 

warunek został pominięty przy ocenie transakcji skarżącego dokonanej przez organy podatkowe. 

Podnoszone przez skarżącego zarzuty przeciwko prawidłowości przeprowadzonej przez organy 

podatkowe analizy porównywalności (w myśl § 6 cyt. rozporządzenia z dnia 10 września 2009 r.), 

dotyczące przebiegu i warunków transakcji oraz ponoszonych ryzyk z nią związanych, nie mogły się 

ostać z przyczyn wyżej wskazanych – spółka A pełniła w ustalonym z góry łańcuchu transakcji 

jedynie rolę ogniwa pośredniczącego ze względów podatkowych, które przesądziły także o 

nieodpłatności pierwszej transakcji i o wynikającym stąd transferze dochodu do podmiotu 

cypryjskiego; analizę przeprowadzono bez uwzględnienia tego właśnie warunku (nieodpłatności); 

skarżący w transakcji dokonanej z podmiotem niepowiązanym ponosiłby takie same ryzyka, jakie 

poniósł w transakcji pomiędzy A a "E", przyjmując gwarancyjną i solidarną odpowiedzialność za 

zobowiązania zależnej od siebie spółki A. 

Ponieważ, jak wywiedziono wcześniej, w ocenie Sądu zasadne było nieuwzględnienie przez organ 

podatkowy na podstawie art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. warunku nieodpłatności zbycia udziałów w polskich 

spółkach przez skarżącego na rzecz spółki cypryjskiej, przed oszacowaniem dochodu podatnika z 

tego tytułu (zgodnie z regułami wskazanymi wyżej) uzasadnione było – dla ustalenia, czy odpłatne 

zbycie udziałów w ogóle stanowi źródło przychodów, z których dochód podlegałby opodatkowaniu 

zgodnie z ustawą podatkową – sięgnięcie do przewidującego to przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. 
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Przepis ten nie został zatem – wbrew zarzutom skarżącego, uzasadnionym w sposób mało 

zrozumiały – naruszony zaskarżoną decyzją. 

Nieuzasadniony też okazał się zarzut naruszenia art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez jego zastosowanie 

do czynności dokonanej przez skarżącego jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, 

podczas gdy przepis ten, zdaniem skarżącego, odnosi się wyłącznie do transakcji pomiędzy 

powiązanymi przedsiębiorcami. 

Jak słusznie wskazał organ podatkowy, okoliczność, że skarżący nie prowadził w badanym okresie 

działalności gospodarczej, nie ma znaczenia dla sprawy. Przepis art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. – w całym 

okresie swego obowiązywania, mimo wprowadzanych różnych zmian redakcyjnych – nie zawierał 

jakiegokolwiek podmiotowego ograniczenia jego zastosowania do osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. Stało się to tym bardziej widoczne z dniem 1 stycznia 2017 r., kiedy to 

obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych z podmiotami 

powiązanymi został w art. 25a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. wyraźnie ograniczony do podatników 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej (art. 1 ust. 

1 pkt 4 lit. a) ustawy nowelizującej z dnia 9 października 2015 r., Dz.U. 2015, poz. 1932); transakcje 

dokonywane przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej nie były więc już objęte 

tym obowiązkiem. W samym przepisie art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f. nie użyto zresztą słowa "transakcja", do 

którego wykładni skarżący przywiązuje istotne znaczenie, a którego w ocenie Sądu nie można 

ograniczać wyłącznie do umów handlowych; jest to pojęcie szerokie, korespondujące z równie 

szeroko ujętym zakresem normowania art. 25 ust. 1 u.p.o.f. (mówiącym ogólnie o "warunkach", bez 

odnoszenia ich tylko do warunków czynności handlowych). Chcąc zawęzić zakres normowania danej 

regulacji do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ustawodawca, jak widać po 

przytoczonej wyżej nowelizacji art. 25a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., czyni to jednoznacznie, bez 

odwoływania się (tylko) do niedookreślonego pojęcia "transakcji". 

Z analogicznych powodów nieuzasadniony jest zarzut naruszenia przez organ podatkowy art. 9 

polsko-cypryjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Uzgodniony przez strony 

tej umowy zakres normowania art. 9, ograniczony do przeciwdziałania transferowi zysku pomiędzy 

przedsiębiorstwami powiązanymi w zakresie ich stosunków handlowych i finansowych (ale i 

eliminujący podwójne opodatkowanie tych zysków w obu państwach-stronach umowy), nie ma 

wpływu na podmiotowy zakres normowania krajowej regulacji art. 25 ust. 1 u.p.d.o.f., który jest 

szerszy od tego unormowanego wspomnianą umową międzynarodową. Poza rozważaniami Sądu w 

niniejszej sprawie, jako niemająca znaczenia dla rozstrzygnięcia, pozostaje kwestia, czy był to zabieg 

celowy państw-stron tej umowy (zważywszy na niewątpliwą ilościową przewagę tego rodzaju 

transakcji pomiędzy przedsiębiorcami w praktyce obrotu), i w związku z tym do transakcji 

rozpatrywanej w niniejszej sprawie miałby zastosowanie art. 22 ust. 1 wspomnianej umowy polsko-

cypryjskiej – na co wskazuje organ podatkowy – czy też zastosowanie art. 9 tej umowy, mimo 

literalnego brzmienia jego postanowień, należałoby w drodze analogii rozszerzyć także na transakcje 

pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale nieprowadzącymi przedsiębiorstw. Przedmiotem 

rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie nie jest bowiem ewentualna korekta dochodów podatnika 

krajowego wobec uznania ich za dochód powiązanego podatnika zagranicznego (art. 25 ust. 6b 

u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.), uzależniona od postanowień właściwych umów 

międzynarodowych. 

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2018, poz. 1302 ze zm.) orzekł jak w sentencji 

wyroku.  
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5. II FSK 2078/19 - Wyrok NSA – art. 15 ust. 1 UPDOP 

Data orzeczenia 
 

2019-12-06 orzeczenie prawomocne 
 

Data wpływu 
 

2019-08-26  

Sąd 
 

Naczelny Sąd Administracyjny  

Sędziowie 
 

Beata Sobocha 

Jacek Brolik /przewodniczący/ 

Stanisław Bogucki /sprawozdawca/  

Symbol z opisem 
 

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych  

Hasła tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

Sygn. powiązane 
 

I SA/Gl 161/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-29  

Skarżony organ 
 

Dyrektor Izby Skarbowej~Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

Treść wyniku 
 

Oddalono skargę kasacyjną  

Powołane przepisy 
 

Dz.U. 2017 poz 201 art. 199a 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn. 

Dz.U. 2000 nr 54 poz 654 art. 16 ust. 1 pkt 8 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - 

tekst jednolity  

SENTENCJA 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA 

Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Beata Sobocha, Protokolant Agata 

Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi 

kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 161/19 w sprawie ze 

skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 

czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. 1) oddala 

skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na rzecz E. 

sp. z o.o. z siedzibą w D. kwotę 8100 (słownie: osiem tysięcy sto) złotych tytułem zwrotu kosztów 

postępowania kasacyjnego.  

UZASADNIENIE 

1. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. o sygn. I SA/Gl 161/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gliwicach – po rozpoznaniu sprawy ze skargi kasacyjnej E. spółki z o.o. z siedzibą w D. (dalej: 

skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. nr [...] w 

przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. - 1. uchylił zaskarżoną decyzję, 2. 

zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: Dyrektor IAS lub organ 

odwoławczy) na rzecz skarżącej kwotę 18.001 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. 

Jako podstawę prawną powołano art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., 

dalej: p.p.s.a.). Wyrok (podobnie, jak pozostałe powołane w uzasadnieniu orzeczenia) jest dostępny 

na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. 

2. Stanowiska stron w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

2.1. Skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Gliwicach do Naczelnego Sądu Administracyjnego 

wniósł Dyrektor IAS (reprezentowany przez pełnomocnika – radcę prawnego), który zaskarżył ten 

wyrok w całości. Sformułował również wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi, 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70A080F526
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000201
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000540654
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ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez 

Sąd pierwszej instancji, a także o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. 

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono: I. na podstawie art. 172 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów 

postępowania, tj. 1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 153 p.p.s.a. przez nieuwzględnienie oceny 

prawnej i wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku NSA z dnia 4 grudnia 2018 

r., II FSK 2735/16; 2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 133 p.p.s.a. przez błędne ustalenie stanu 

faktycznego przez WSA w Gliwicach, który wbrew ustaleniom organu podatkowego przyjął, że 

podwyższenie kapitału zakładowego E sp. z o.o., objęcie udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki przez skarżącą, a następnie ich zbycie spółce E. B.V. nie stanowiło wyłącznie 

czynności zmierzających do osiągnięcia określonego rezultatu podatkowego, lecz cechuje się 

uzasadnieniem ekonomicznym i gospodarczym; 3. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. przez 

bezpodstawne przyjęcie, że organ podatkowy winien oprzeć procedowanie w sprawie o art. 199a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900, dalej: 

o.p.), podczas gdy przepis ten w stanie faktycznym sprawy nie powinien mieć zastosowania; II. na 

podstawie art. 172 pkt 1 w związku art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego, tj. 

art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.) przez ich 

błędną wykładnię prowadzącą do przyjęcia, że wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce 

mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ze zbycia tych udziałów nawet wówczas, gdy celem 

poniesienia wydatku na nabycie udziałów było wyłącznie osiągnięcie korzyści podatkowych, a nie 

osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. 

2.2. Skarżąca w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie 

kosztów postępowania kasacyjnego. 

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. 

3.1. Skarga kasacyjna podlega oddaleniu, gdyż zaskarżony wyrok WSA w Gliwicach odpowiada 

prawu. W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie prawa materialnego i przepisów postępowania. 

Wbrew twierdzeniom organu odwoławczego w rozpoznawanej sprawie nie doszło do naruszenia 

prawa, zaś zaskarżony wyrok zasługuje na aprobatę, zarówno co do materialnoprawnego 

rozstrzygnięcia, jak i przedstawionej w uzasadnieniu oceny stanu faktycznego. 

3.2. Formułując w skardze kasacyjnej pierwszy zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 

145 § 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 153 p.p.s.a., Dyrektor IAS zarzucił zaskarżonemu wyrokowi 

nieuwzględnienie oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku NSA 

z dnia 4 grudnia 2018 r., II FSK 2735/16. W uzasadnieniu ww. zarzutu Dyrektor IAS podał, że WSA w 

Gliwicach powinien byt jedynie rozszerzyć własne uzasadnienie zawarte w swoim wyroku z dnia 18 

kwietnia 2016 r. o sygn. I SA/Gl 1045/15, odnośnie do bezzasadności skargi w zakresie kosztów 

uzyskania przychodów. Tymczasem WSA w Gliwicach dokonał odmiennej interpretacji ww. 

przepisów, co w konsekwencji spowodowało uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w 

Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. W ocenie Dyrektora IAS, WSA w Gliwicach wykroczył poza 

wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w ww. wyroku NSA, którym na podstawie art. 153 

p.p.s.a. był związany. 

Zdaniem składu NSA orzekającego w sprawie, powyższego stanowiska Dyrektora IAS nie sposób 

podzielić, ponieważ jest ono nieprawidłowe i pozbawione podstaw tak prawnych, jak i faktycznych. W 

pierwszej kolejności wypada wskazać, że wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2018 r. o sygn. II FSK 2735/16 

zawierał wyłącznie rozstrzygnięcie proceduralne. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w nim bowiem, 

że uzasadnienie wyroku WSA w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2016 r. o sygn. I SA/Gl 1045/15 zostało 

sporządzone z naruszeniem art. 141 § 4 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
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poprzestał bowiem na prostej akceptacji stanowiska organów podatkowych o braku uzasadnienia 

ekonomicznego i gospodarczego poniesionych przez skarżącą wydatków na nabycie udziałów E. sp. 

z o.o., co miało uzasadniać odmowę zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. 

Zdaniem natomiast NSA, skoro skarżąca w trakcie postępowania podatkowego przedstawiła szereg 

argumentów i wyjaśnień wskazujących na racjonalność poniesionego wydatku, to obowiązkiem WSA 

w Gliwicach było odniesienie się do tych argumentów oraz dokonanie ich oceny w uzasadnieniu 

wydanego wyroku. Tymczasem WSA w Gliwicach ograniczył się do wskazania tylko nielicznych 

spośród wskazanych przez skarżącą przyczyn uzasadniających zaliczenie wydatku na nabycie 

udziałów do kosztów uzyskania przychodów, ale nawet tych nie poddał analizie. Naczelny Sąd 

Administracyjny podsumował, że uzasadnienie stanowiska WSA w Gliwicach było niejasne, niespójne 

i dotknięte brakami, czym Sąd ten naruszył art. 141 § 4 p.p.s.a. We wskazaniach co do dalszego 

postępowania NSA zalecił WSA w Gliwicach dokonanie kontroli zaskarżonej decyzji z 

uwzględnieniem art. 3 § 1 i art. 134 p.p.s.a., co powinno znaleźć odzwierciedlenie w prawidłowo 

sporządzonym uzasadnieniu wyroku, czyli spełniającym wymogi przewidziane w art. 141 § 4 p.p.s.a. 

W końcowej części uzasadnienia wyroku NSA z dnia 4 grudnia 2018 r. o sygn. II FSK 2735/16 

wskazano zresztą wprost, że wady uzasadnienia zaskarżonego wyroku powodują, iż Naczelny Sąd 

Administracyjny nie może w sposób merytoryczny rozstrzygnąć sprawy. 

Rozpoznając ponownie sprawę WSA w Gliwicach uwzględnił w obecnie zaskarżonym wyroku 

argumenty i wyjaśnienia skarżącej wskazujące na racjonalność poniesionego wydatku na nabycie 

udziałów wskazując, że w ich świetle nie można zgodzić się z organami podatkowymi, że nabycie 

udziałów przez skarżącą nie spełniało żadnego z kryteriów celu poniesienia wydatku o którym mowa 

w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Tymczasem to właśnie brak analizy argumentacji skarżącej był głównym 

powodem uchylenia przez NSA poprzedniego wyroku WSA w Gliwicach. Należy przyjąć, że WSA w 

Gliwicach dokonał w obecnie zaskarżonym wyroku kontroli zaskarżonej decyzji z uwzględnieniem art. 

3 § 1 i art. 134 p.p.s.a., a uzasadnienie zaskarżonego wyroku spełnia wymogi art. 141 § 4 p.p.s.a., 

czego zresztą Dyrektor IAS w obecnej skardze kasacyjnej nie kwestionuje. Mając powyższe na 

uwadze stwierdzić należy, że zaskarżony wyrok nie został wydany z naruszeniem art. 153 p.p.s.a., 

ponieważ WSA w Gliwicach zastosował się do oceny prawnej i wskazań co do dalszego 

postępowania wyrażonych w wyroku NSA. 

3.3. Przedstawiając w skardze kasacyjnej drugi zarzut kasacyjny Dyrektor IAS zarzucił zaskarżonemu 

wyrokowi naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 133 p.p.s.a., 

przez błędne ustalenie stanu faktycznego przez WSA w Gliwicach, który wbrew ustaleniom organu 

podatkowego przyjął, że podwyższenie kapitału zakładowego E. sp. z o.o., objęcie udziałów w 

podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez skarżącą, a następnie ich zbycie spółce E. B.V. nie 

stanowiło wyłącznie czynności zmierzających do osiągnięcia określonego rezultatu podatkowego, 

lecz cechowało się uzasadnieniem ekonomicznym i gospodarczym. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, co zresztą również podnosi skarżąca w odpowiedzi na 

skargę kasacyjną, że Dyrektor IAS zarzucając zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów 

postępowania wskazał w podstawie kasacyjnej art. 133 p.p.s.a., nie precyzując jednak, do której 

jednostki redakcyjnej tego artykułu odnosi się zarzut. Tymczasem art. 133 p.p.s.a. zawiera trzy 

paragrafy, zawierające różne normy prawne. Uzasadnienie skargi kasacyjnej także nie wyjaśnia 

powyższych wątpliwości. Z uwagi na związanie Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzutami 

skargi kasacyjnej, o którym mowa jest w art. 183 § 1 p.p.s.a., rolą wnoszącego skargę kasacyjną jest 

w sytuacji stawiania zarzutu naruszenia przepisu dzielącego się na oznaczone jednostki redakcyjne 

(np. paragrafy, ustępy, punkty), powołanie w sposób konkretny naruszonego przepisu oraz 

uzasadnienia takiego zarzutu. Brak takiego sprecyzowania naruszenia przepisu mającego oznaczone 
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jednostki redakcyjne uniemożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu ocenę zasadności skargi 

kasacyjnej w oznaczonym zakresie. 

Jeżeli skarżąca miała na myśli art. 133 § 1 p.p.s.a., według którego sąd wydaje wyrok po zamknięciu 

rozprawy na podstawie akt sprawy, to należy potwierdzić, że obowiązkiem sądu administracyjnego 

jest przyjęcie za podstawę rozstrzygnięcia stanu faktycznego wynikającego z akt sprawy. Jednakże 

błędne ustalenie stanu faktycznego przez Sąd nie mogło polegać na przyjęciu za podstawę orzekania 

stanu faktycznego "wbrew ustaleniom organu podatkowego", jak w zarzucie kasacyjnym wskazał 

Dyrektor IAS. Wojewódzki sąd administracyjny ustala stan faktyczny na podstawie akt sprawy i nie 

tylko nie jest związany ustaleniami organów podatkowych, ale ma obowiązek dokonać kontroli tych 

ustaleń. Kontrola sądowo-administracyjna sprowadza się bowiem do kontroli ustaleń faktycznych 

poczynionych przez organy administracji na podstawie zgromadzonego przez nie materiału 

dowodowego (akt sprawy). W konsekwencji Dyrektor IAS nie ma podstaw by upatrywać naruszenia 

przez WSA w Gliwicach przepisów postępowania w zakresie rzekomo błędnie ustalonego stanu 

faktycznego z uwagi na przyjęcie przez Sąd stanu faktycznego "wbrew ustaleniom organu 

podatkowego", skoro zgromadzony materiał dowodowy i akta sprawy wskazują, że organy błędnie 

ustaliły stan faktyczny, co WSA w Gliwicach w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wykazuje. 

Należy zauważyć, że ustalenie przez WSA w Gliwicach, iż nabycie udziałów przez skarżącą spełniało 

kryteria celu poniesienia wydatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., zostało oparte na 

zgromadzonym materiale dowodowym i okolicznościach faktycznych sprawy. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gliwicach wskazał wprost, że wziął pod uwagę wyjaśnienia i informacje 

przedstawione przez spółkę na etapie całego postępowania, odwołaniu, skardze oraz skardze 

kasacyjnej w pierwszej skardze kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach, a także w pismach z dnia 18 

czerwca 2014 r., z dnia 7 sierpnia 2014 r. z dnia 7 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gliwicach podzielił argumentację skarżącej, że celem poniesienia wydatku było nie tylko 

osiągnięcie przychodu (który został faktycznie osiągnięty, co jest okolicznością bezsporną), ale 

również zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. 

Mając tę argumentację na uwadze, WSA w Gliwicach w zaskarżonym wyroku podkreślił, że nabycie 

udziałów przez skarżącą było częścią realizowanego procesu restrukturyzacji (w ramach której miało 

nastąpić połączenie skarżącej z E. przez przejęcie tego podmiotu). Skarżąca wskazała powody, dla 

których objęła udziały w spółce E. oraz przyczyny ich zbycia. Wyjaśniła, że w przypadku połączenia 

bez wcześniejszego zbycia udziałów posiadanych przez nią w spółce E. rozpoznałaby w bilansie 

ujemną wartość kapitału. Dzięki zbyciu udziałów przed połączeniem skarżąca ujęła wynik na tej 

transakcji w rachunku zysków i strat za rok obrotowy. Skarżąca była zainteresowana dalszym 

umocnieniem swojej pozycji rynkowej, w szczególności przez uzyskanie statusu wyłącznego 

podmiotu wykorzystującego markę "E.". Przedstawiony przez Dyrektora IAS zarzut kasacyjny nr 2 

jest zatem bezskuteczny zarówno ze względu na niespełnienie powyżej wskazanych wymogów 

formalnych (konstrukcyjnych), jak również dlatego, że jest pozbawiony podstaw. 

3.4. W trzecim zarzucie skargi kasacyjnej Dyrektor IAS zarzucił zaskarżonemu wyrokowi na 

podstawie art. 174 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. naruszenie przepisów 

postępowania przez bezpodstawne przyjęcie, że organ podatkowy powinien oprzeć procedowanie w 

sprawie o art. 199a o.p., podczas gdy przepis ten w stanie faktycznym sprawy nie powinien mieć 

zastosowania. 

W pierwszej kolejności warto zauważyć, na co zwraca również skarżąca w odpowiedzi na skargę 

kasacyjną, że Dyrektor IAS w skardze kasacyjnej nie wykazał, iż naruszenie przepisów postępowania 

będące przedmiotem zarzutu kasacyjnego nr 3, miałoby wpływ na wynik sprawy. Formułując ten 

zarzut Dyrektor IAS w żaden sposób nie wykazał wpływu naruszenie przez WSA w Gliwicach 
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przepisów postępowania na wynik sprawy. Organ odwoławczy ograniczył się bowiem jedynie do 

lakonicznego wskazania w treści zarzutu, że doszło do "naruszenia przepisów postępowania 

mającego istotny wpływ na wynik sprawy". Ani jednak zarzut, ani uzasadnienie skargi kasacyjnej nie 

wskazuje jednak, jaki konkretny wpływ na wynik sprawy miały mieć naruszenia przepisów 

postępowania przez WSA w Gliwicach. 

Warto przy tym podkreślić, że takiego wpływu Dyrektor IAS nie byłby w stanie wykazać, gdyż 

podstawą uchylenia zaskarżonej decyzji nie było naruszenie przez organy podatkowe art. 199a o.p., 

a jednocześnie WSA w Gliwicach nie zobligował organów do jego zastosowania przy ponownym 

rozpatrywaniu sprawy. 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. Powyższe powoduje, że przedstawiony przez Dyrektora IAS zarzut jest bezskuteczny 

zarówno ze względu na niespełnienie powyżej wskazanych wymogów formalnych (konstrukcyjnych), 

jak również dlatego, że jest pozbawiony podstaw. 

3.5. Formułując czwarty zarzut skargi kasacyjnej Dyrektor IAS wskazał, że naruszenie art. 15 ust. 1 w 

związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. nastąpiło przez ich błędną wykładnię prowadzącą do 

przyjęcia, że wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce mogą stanowić koszt uzyskania 

przychodu ze zbycia tych udziałów nawet wówczas, gdy celem poniesienia wydatku na nabycie 

udziałów było wyłącznie osiągnięcie korzyści podatkowych, a nie osiągnięcie przychodu lub 

zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. 

W pierwszej kolejności wątpliwości budzi sposób skonstruowania powyższego zarzutu kasacyjnego 

przez Dyrektora IAS, na co również zwraca uwagę skarżąca w odpowiedzi na skargę kasacyjną. 

Pomimo zarzucenia WSA w Warszawie błędnej wykładni art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 

u.p.d.o.p., wnoszący skargę kasacyjną organ odwoławczy nie wskazał, jak była jego zdaniem 

wykładnia przepisu dokonana przez WSA w Gliwicach, na czym miała polegać jego nieprawidłowość, 

ani jak zdaniem tego organu powinna wyglądać prawidłowa wykładnia tego przepisu. Ograniczenie 

się przez Dyrektora IAS do posłużenia się formułą, że "błędna wykładnia doprowadziła do przyjęcia, 

że..." nie zastąpi ww. elementów. W przypadku formułowania zarzutu naruszenia prawa materialnego 

na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. przez błędną wykładnię, wnoszący skargę kasacyjną powinien 

wykazać na czym ta błędna wykładnia polegała, a także jaka w jego ocenie powinna być jego 

prawidłowa wykładnia. 

Podkreślenia wymaga, że WSA w Gliwicach dokonując w zaskarżonym wyroku wykładni art. 15 ust. 1 

w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. nie przedstawił stanowiska, iż za koszt uzyskania 

przychodów może zostać uznany wydatek na nabycie udziałów poniesiony wyłącznie w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej, który nie został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub 

zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. W zaskarżonym wyroku WSA w Gliwicach 

dokonując interpretacji ww. przepisu wskazał natomiast, że decydującym kryterium przy kwalifikacji 
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prawnej danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu jest kryterium celu jego poniesienia, tj. 

osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Niezbędne jest zatem 

istnienie związku pomiędzy kosztem a realizacją celów wymienionych w przepisie art. 15 ust. 1 

u.p.d.o.p. Przenosząc powyższy sposób wykładni przepisów prawa materialnego na grunt stanu 

faktycznego sprawy, WSA w Gliwicach kilkakrotnie stwierdził, że skarżąca ze sprzedaży nabytych 

udziałów uzyskała przychód, a dodatkowo zgodził się z argumentacją skarżącej o istnieniu 

uzasadnienia (racjonalności) przeprowadzonych transakcji. W konsekwencji WSA w Gliwicach uznał, 

że wydatek na nabycie udziałów stanowi koszt uzyskania przychodów, gdyż bez jego poniesienia nie 

byłoby możliwe uzyskanie przychodu z ich zbycia, a taka interpretacja w żadnej części nie zawiera 

błędu. W świetle powyższego należy stwierdzić, że WSA w Gliwicach nie tylko nie dokonał wykładni 

przepisu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. w sposób zarzucany mu przez 

Dyrektora IAS w zarzucie kasacyjnym nr 4, ale wręcz przedstawił w tym zakresie zupełnie odmienne 

stanowisko. Powyższe powoduje, że zarzut ten jest całkowicie chybiony i nieadekwatny do 

zaskarżonego rozstrzygnięcia. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że wykładnia art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 

8 u.p.d.o.p. dokonana przez WSA w Gliwicach była prawidłowa: 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 

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. 

3.6. W świetle przedstawionej powyżej argumentacji Naczelny Sąd Administracyjny podziela 

stanowisko WSA w Gliwicach, który zasadnie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. 

uwzględnił skargę skarżącej. Z uwagi na to, że wszystkie postawione w skardze kasacyjnej zarzuty 

okazały się niezasadne, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. skargę tę 

oddalił. O zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 2 w 

związku z art. 205 § 2 i art. 209 p.p.s.a.  
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6. I SA/Lu 48/19 - Wyrok WSA w Lublinie – art. 15 ust. 1 

Data orzeczenia 
 

2019-03-20 orzeczenie nieprawomocne 
 

Data wpływu 
 

2019-01-22  

Sąd 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie  

Sędziowie 
 

Monika Kazubińska-Kręcisz /przewodniczący sprawozdawca/  

Symbol z opisem 
 

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych  

Hasła tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Skarżony organ 
 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

Treść wyniku 
 

Oddalono skargę  

Powołane przepisy 
 

Dz.U. 2018 poz 800 art. 72 § 1 pkt 1, art. 73 § 1 pkt 1, art. 75 § 1 i § 2 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

Dz.U. 2018 poz 1036 art. 7 ust. 1 i ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - 

tekst jednolity  

SENTENCJA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA 

Halina Chitrosz-Roicka Sędziowie WSA Krystyna Czajecka-Szpringer, WSA Monika Kazubińska-

Kręcisz (sprawozdawca) Protokolant Specjalista Julita Kula po rozpoznaniu w Wydziale I na 

rozprawie w dniu 6 marca 2019 r. sprawy ze skargi P. - B. L. Spółki Akcyjnej w L. na decyzję 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w 

podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. oddala skargę.  

UZASADNIENIE 

Zaskarżoną decyzją z [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej: "organ odwoławczy"), po 

rozpatrzeniu odwołania spółki P. S.A. w L. (dalej: "Spółka", Spółka [...]", "podatnik" "skarżąca"), 

utrzymał w mocy decyzję Naczelnika L. Urzędu Skarbowego w L. (dalej: "organ pierwszej instancji") z 

dnia [...] odmawiającą skarżącej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 

2011 r. 

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że pismem z dnia [...] grudnia 2017 r. spółka wystąpiła o 

stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. w kwocie [...]zł, na 

podstawie 72 § 1 pkt 1 O.p. W ocenie spółki, podatek został nadpłacony wskutek bezpodstawnego 

wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu należności 

sublicencyjnych dotyczących korzystania z praw ochronnych do znaków towarowych 

zarejestrowanych oraz zgłoszonych do rejestracji, ponoszonych na rzecz powiązanego podmiotu J. z 

siedzibą na [...]. Z wnioskiem złożono korektę deklaracji CIT-8 za wskazany okres. 

Organ pierwszej instancji, odmawiając stwierdzenia nadpłaty ocenił, że spółka zawyżyła z tego tytułu 

koszty uzyskania przychodów o kwotę [...]zł. Wyjaśnił, że kształtując wzajemne stosunki między 

stronami, tj. podatnikiem, J. wykorzystano cywilistyczną zasadę swobody umów, która pozwoliła na 

manewrowanie obowiązkiem podatkowym i osiągnięciem stanu niższego opodatkowania w stosunku 

do oczekiwanego przez prawodawcę. 

Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że spółka składając dobrowolnie w dniu [...] czerwca 

2017 r. korektę zeznania podatkowego CIT - 8 za 2011 r. oraz wpłacając zaległość podatkową wraz z 

należnymi odsetkami, zaakceptowała ustalenia dokonane w toku postępowania kontrolnego. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20180000800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20180001036
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W odwołaniu spółka zarzuciła naruszenie art. 72 § 1 pkt 1 O.p., art. 15 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz art. 120, art. 122, art. 125 i art 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p. 

Argumentowała, że wydatki poniesione w 2011 r. z tytułu przedmiotowych opłat sublicencyjnych były 

dla celów prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej nie tylko racjonalne, ale wprost 

niezbędne, albowiem bez uzyskania tytułu prawnego do korzystania z praw ochronnych do znaków 

towarowych nie byłoby możliwe uzyskanie takiej skali sprzedaży wyrobów spółki. Zarzuciła, że uszło 

uwadze organu pierwszej instancji, iż to dopiero od 1 stycznia 2018 r., a nie w stanie prawnym 

obowiązującym w 2011 r., ustawodawca zdecydował się na dodanie do art. 16 ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych pkt 73, zawierającego wyraźne stwierdzenie, że nie uważa 

się za koszty uzyskania przychodów "wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo 

do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub 

wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osoba prawną, której jest wspólnikiem, a 

następnie zbytych – w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich zbycia". 

Zatem w ocenie spółki, wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków z tytułu należności licencyjnych 

w 2011 r. nie znajduje oparcia w prawie. 

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy organ odwoławczy podkreślił, że w okolicznościach 

analizowanej sprawy oceny wymaga, czy poniesione przez spółkę wydatki z tytułu opłat 

sublicencyjnych za używanie praw do znaków towarowych zarejestrowanych oraz zgłoszonych do 

rejestracji, wypłacanych na rzecz podmiotu zależnego - J. , zostały poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Organ odwoławczy przywołał 

treść art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 

1036 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. – dalej: "u.p.d.o.p.") i uzasadniał, z odwołaniem 

do orzecznictwa, że zwrot "w celu" oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w 

związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten 

wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie wydatku ma lub 

może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. 

Jak podkreślił organ odwoławczy z materiału dowodowego wynika, że spółka -przed deklarowaną 

reorganizacją obejmującą znaki towarowe - była przedsiębiorstwem o wyrobionej marce i 

ugruntowanej pozycji na rynku wyrobów browarniczych w województwie [...] i wschodnich regionach 

Polski. Spółka była zainteresowana dalszym rozwojem marki i pozyskiwaniem nowych rynków. 

Dostrzegała konieczność opracowania strategii rozwoju biznesu, poszukiwania nowych rynków, czy 

prowadzenia intensywnych działań w obszarze marketingu. W spółce nie było sprofilowania 

produktów na konkretną grupę konsumencką. Oferowała zarówno szeroko rozpoznawalne produkty o 

ugruntowanej pozycji rynkowej, jaki i piwa pozycjonowane w segmencie wyrobów niskomarżowych, 

czy też piwa przeznaczone dla sieci handlowych. W ocenie spółki, ograniczało to w sposób znaczący 

jej zdolności rozwojowe. Spółka poszukiwała zatem sposobów na rozpoczęcie ekspansji w celu 

pozyskania nowych rynków zbytu, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa prawnego dla istotnego aktywa, jakimi były znaki towarowe poprzez oddzielenie ich 

od spółki, która była odpowiedzialna za działalności produkcyjną i operacyjną. 

W ramach wdrożenia programu restrukturyzacji modelu zarządzania własnością intelektualną oraz 

wartościami niematerialnymi i prawnymi, spółka nabyła w dniu [...] października 2011 r. 100% 

udziałów w J. . Spółka ta miała pełnić rolę wyspecjalizowanego podmiotu celowego zarządzającego 

własnością intelektualną Grupy [...]. Zadaniem tej spółki miała być również ochrona i rozwój 

własności intelektualnej wytwarzanej i wykorzystywanej przez Grupę [...], a także dokonywanie 

inwestycji wykorzystujących własność intelektualną Grupy [...], w tym polegających na przeniesieniu 

lub licencjonowaniu (sublicencjonowaniu) praw własności intelektualnej Grupy [...] na osoby trzecie. 
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Przed rozpoczęciem restrukturyzacji wartość marek wyceniono według stanu na dzień 30 września 

2011 r. na kwotę [...]zł. 

W dniu [...] listopada 2011 r. w N. została zawarta umowa przeniesienia praw ochronnych na znaki 

towarowe oraz praw ze zgłoszenia znaków towarowych pomiędzy spółką [...] B. (zbywca praw) a J. 

(C. L. (nabywca praw). Zgodnie z tą umową spółka [...] B. przeniosła na spółkę J. majątkowe prawa 

autorskie do projektów w takim zakresie, w jakim jej przysługiwały, w szczególności bez jakichkolwiek 

ograniczeń czasowych lub terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. 

W tym samym dniu tj. [...] listopada.2011 r. spółka [...] B. nabyła 199.000 udziałów zwykłych w J.2 T. 

(C.) L. o wartości nominalnej 1 EUR każdy, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 

przeniesienia na spółkę J. praw własności przemysłowej do znaków towarowych, czyli praw 

ochronnych, praw ze zgłoszenia. Różnica między wartością rynkową praw własności przemysłowej 

[...] EUR, a wartością nominalną udziałów [...] EUR wynosiła [...] EUR i została przekazana na kapitał 

zapasowy spółki J. . 

Z kolei spółka J. w dniu [...] listopada 2011 r. (a zatem w tej samej dacie) nabyła 100% udziałów w 

spółce D. . - prywatnej spółce utworzonej i działającej według prawa [...]. Następnie, w celu 

uposażenia w środki niezbędne do dokonywania inwestycji, spółka ta w dniu [...] listopada 2011 r. 

podjęła uchwałę o emisji udziałów, które zostały objęte wkładem niepieniężnym w postaci 

przeniesienia na spółkę D. praw własności przemysłowej do znaków towarowych. 

W dniu [...] listopada 2011 r. w N. pomiędzy J. i D. została zawarta umowa przeniesienia praw 

ochronnych na znaki towarowe oraz praw ze zgłoszenia znaków towarowych. Różnica między 

wartością rynkową praw własności przemysłowej [...] USD, a wartością nominalną udziałów [...] USD 

wynosiła [...] USD i została przekazana na kapitał zapasowy spółki D. . Na podstawie powyższej 

umowy spółka J. przeniosła na spółkę D. majątkowe prawa autorskie do projektów w takim zakresie, 

w jakim przysługiwały one spółce J. , w szczególności bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub 

terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. 

Zarząd w spółkach: J. ([...]) L. oraz D. sprawowali D. R. oraz D. R. M., będący jednocześnie 

członkami zarządu w spółce [...] B.. 

Po przeniesieniu na spółkę D. własności praw do znaków towarowych zawarto umowy licencyjne 

zmierzające do umożliwienia podatnikowi korzystania z praw do znaków towarowych. Był to zdaniem 

podatnika drugi etap programu restrukturyzacji modelu zarządzania własnością intelektualną oraz 

wartościami niematerialnymi i prawnymi w Grupie [...], którego założeniem było optymalne 

wykorzystanie korzyści płynących z własności intelektualnej oraz wartości niematerialnych i prawnych 

w Grupie [...]. 

W dniu [...] listopada 2011 r. w N. pomiędzy D. i J. została zawarta umowa licencyjna na używanie 

zarejestrowanych znaków towarowych oraz znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji. 

Przedmiotem umowy było udzielenie przez spółkę D. (licencjodawcę) pełnej, nieograniczonej 

czasowo ani terytorialnie wyłącznej licencji na korzystanie ze znaków towarowych przez 

licencjobiorcę spółkę J. , w szczególności w zakresie określonym w art. 154 ustawy Prawa własności 

przemysłowej dla celów związanych z działalnością gospodarczą licencjobiorcy. Według umowy, 

spółka J. miała prawo udzielania sublicencji na korzystanie ze znaków towarowych w pełnym 

zakresie udzielonej licencji każdemu podmiotowi, swobodnie przez siebie wybranemu. W zamian za 

licencję licencjobiorca - spółka J. zobowiązana była do uiszczenia miesięcznych opłat licencyjnych 

(odpowiednio wyliczonych), na podstawie faktur/not wystawianych w ostatnim dniu roboczym danego 

miesiąca. 

W tym samym dniu, tj. [...] listopada 2011 r. w N. pomiędzy J. ) [...] i [...] B. L. S.A. została zawarta 

umowa sublicencyjna na używanie zarejestrowanych znaków towarowych oraz znaków towarowych 
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zgłoszonych do rejestracji. Przedmiotem umowy było udzielenie przez sublicencjodawcę pełnej, 

nieograniczonej czasowo ani terytorialnie niewyłącznej sublicencji na korzystanie ze znaków 

towarowych przez sublicencjobiorcę spółkę [...] dla celów związanych z działalnością gospodarczą 

licencjobiorcy. W zamian za uzyskanie sublicencji podatnik zobowiązany był do uiszczania 

miesięcznych opłat sublicencyjnych (odpowiednio wyliczonych) na podstawie faktur VAT 

wystawionych w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 

Jak ustalił organ odwoławczy, łączna suma wydatków z tytułu opłat sublicencyjnych w latach 2011-

2014 wyniosła [...] zł. 

Organ odwoławczy wskazał, że po podpisaniu umów licencyjnych i sublicencyjnych podatnik oraz J. 

zawarły trzy umowy, które zdaniem spółki [...] B. miały na celu zmiany modelu współpracy w ramach 

grupy kapitałowej, w szczególności w zakresie doradztwa strategicznego, doradztwa w zakresie 

marketingu oraz zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi: 

- umowę świadczenia usług rozwoju znaków towarowych z dnia [...] grudnia 2012 r. (weszła w życie 

dnia 31 marca 2012 r.). Na podstawie tej umowy spółka zobowiązała się do wspierania J. w zakresie 

opracowania nowych znaków towarowych, tj. w tworzeniu nazwy, znaku graficznego, wyceny, w 

zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, w przenoszeniu praw autorskich na D. . Po 

zakończeniu każdego projektu [...] B. była zobowiązana przedstawić J. zarys końcowego rozliczenia 

finansowego; 

- umowę świadczenia usług marketingowych z dnia [...] grudnia 2012 r. (weszła w życie 1 sierpnia 

2012 r.), która obejmowała: doradzanie w strategii marketingowej, monitorowanie konkurencji, 

przeprowadzanie badań rynkowych, doradzanie w zakresie rozwoju nowych rynków, analizowanie 

lokalnych i globalnych trendów rynkowych, identyfikowanie potrzeb zmiany asortymentów produktów, 

koordynowanie strategii marketingowych, doradzanie w zakresie media planów, planowanie reklam, 

imprez marketingowych, planowanie produkcji audiowizualnej, nadzorowanie projektowania 

materiałów promocyjnych, zapewnianie logistyki i magazynowania próbek produktów oraz materiałów 

promocyjnych, wyszukiwanie agencji reklamowych, podzlecanie produkcji mediów wybranym 

agencjom, koordynowanie produkcji reklam, koordynowanie kampanii marketingowych produktów 

podatnika przez agencje medialne, nadzorowanie harmonogramu marketingowego i finansów, 

zapewnianie analiz skuteczności kampanii marketingowych, zapewnianie rozliczeń finansowych z 

agencjami medialnymi i wykonawcami; 

- umowę świadczenia usług zarządczych z dnia [...] grudnia 2012 r. (weszła w życie dnia 1 sierpnia 

2012 r.), która określała zakres usług świadczonych przez J. na rzecz podatnika: wsparcie w zakresie 

projektów fuzji i przejęć, strategie biznesowe (np. wsparcie w zakresie wdrożenia nowych struktur 

biznesowych, wsparcie podczas negocjowania globalnych umów sprzedaży), rozwój i monitorowanie 

jakości, strategie informatyczne, porady prawne i podatkowe, rozwój zasobów ludzkich oraz 

opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników, doradzanie w kampaniach rekrutacyjnych, 

finansowanie/doradzanie środkami pieniężnymi, zarządzanie ryzykiem, administracja i 

sprawozdawczość. 

W grudniu 2014 r. dokonano ponownej wyceny wartości praw do znaków towarowych i według 

raportu z wyceny z dnia [...] grudnia 2014 r. wartość znaków wyceniono łącznie na kwotę [...]zł. Z 

końcem 2014 r. rozpoczęto transfer zwrotny udziałów do znaków towarowych. W dniu [...] grudnia 

2014 r. w W. spółki D. oraz J. zawarły umowę przeniesienia własności intelektualnej w drodze 

sprzedaży. W dacie podpisania umowy sprzedający spółka [...] nieodwołalnie i bez ograniczeń 

przeniosła na kupującego wszelkie prawa autorskie do własności intelektualnej, W zamian za 

przeniesienie praw kupujący J. zobowiązana była zapłacić kwotę [...]zł. W tym samym dniu zawarto 

również umowę dokonującą przeniesienia praw ochronnych i praw do zgłoszeń znaków towarowych, 
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do których sprzedająca spółka D. była wyłącznie uprawniona na kupującego spółkę J. . Następnie, 

również w dniu [...] grudnia 2014 r. w W. spółki J. oraz podatnik zawarły umowę przeniesienia 

własności intelektualnej w drodze sprzedaży. Spółka J. nieodwołanie i bez ograniczeń przeniosła na 

kupującego wszelkie prawa autorskie do własności intelektualnej. W zamian za przeniesienie praw 

podatnik zobowiązany był zapłacić kwotę [...]zł. W tym samym dniu pomiędzy J. a podatnikiem 

zawarto umowę dokonującą przeniesienia praw ochronnych i praw do zgłoszeń znaków towarowych, 

do których sprzedawca J. był wyłącznie uprawniony, na kupującego spółkę [...]. Transakcja 

zwrotnego przeniesienia praw do znaków towarowych z J. na podatnika została udokumentowana 

wystawioną przez J. fakturą VAT na kwotę [...]zł. 

W dniu [...] grudnia 2014 r. zarząd spółki J. podjął uchwałę o automatycznym umorzeniu wszystkich 

udziałów w spółce [...] B. za łącznym wynagrodzeniem [...] zł. Wynagrodzenie umorzeniowe było 

należne podatnikowi i zostało rozliczone w ramach kompensaty wzajemnych wierzytelności. W dniu 

[...] grudnia 2014 r. J. złożyła wobec podatnika oświadczenie o potrąceniu (kompensacie) 

wzajemnych wierzytelności. Według oświadczenia J. winna była spółce [...] B. kwotę [...]zł z tytułu 

przymusowego umorzenia udziałów, natomiast spółka [...] była winna J. kwotę [...]zł z tytułu zapłaty 

za prawa do znaków towarowych oraz nierozliczonych dotychczas faktur wystawianych w trakcie 

obowiązywania umowy sublicencyjnej i umów towarzyszących. 

W dniu [...] grudnia 2014 r. pomiędzy podatnikiem a L. M., zamieszkałym w F. została zawarta 

umowa sprzedaży udziałów spółki J. . Spółka [...] posiadająca 201.000 udziałów w spółce J. 

sprzedała je L. M. za kwotę [...]zł. Cena sprzedaży udziałów wynikała z wyceny sporządzonej na 

dzień [...] grudnia .2014 r. przez D. z siedzibą na [...]. 

Dokonując oceny przedstawionych wyżej transakcji sprzedaży i odkupienia znaków towarowych 

podatnika, w ocenie organu odwoławczego wywieść należy, że transakcje pomiędzy trzema 

powiązanymi podmiotami – podatnikiem, J. oraz D. w konsekwencji których to umów doszło do 

zapłaty kwoty [...]zł, nie spełniają warunków, o których mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 

Organ odwoławczy uzasadniał, że jak wynika z materiału dowodowego, podatnik znaki towarowe 

wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej znacznie wcześniej niż od końca 2011 r. 

Znaki te przed przekazaniem ich w formie aportu do spółki J. posiadały już renomę na rynku. Po 

przekazaniu ich do spółki zależnej zmienił się ich właściciel prawny, znaki natomiast nadal używane 

były w ten sam sposób, tj. głównie do oznaczania produkowanych i sprzedawanych przez podatnika 

produktów. Spółka używała zarówno starych znaków towarowych jak też nowych, które pojawiły się 

wraz z nowymi produktami wprowadzanymi na rynek. W okresie przed, w czasie i po restrukturyzacji 

zarządzania znakami towarowymi, czynności związane z obsługą prawną znaków towarowych 

wykonywane były przez tych samych pełnomocników do spraw prawno - patentowych, strategie 

marketingowe i reklamowe podejmowane były przez pracowników spółki [...] B. zatrudnionych w 

dziale marketingu. Liczba osób zatrudniona w tym dziale w latach 2010-2014 co roku wzrastała. Jak 

ustalił organ odwoławczy, podatnik do dnia przekazania znaków towarowych spółce J. sam te znaki 

wytwarzał (pierwsze zgłoszenie znaku rejestracyjnego miało miejsce w 1992 r., kolejne w latach: 

1999 r., 2000 r., 2000 r. - 2010 r.). Ponosił koszty projektantów graficznych, praw autorskich, 

rejestracji i ochrony, obsługi kancelarii prawno - patentowej, koszty marketingu i reklamy. Po 

przekazaniu znaków towarowych, za ochronę marek i zarządzanie ich portfelem, doradztwo 

strategiczne, doradztwo w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, doradztwo w zakresie rozwoju 

działalności odpowiedzialny był L. M. (od dnia 16 sierpnia 2012 r. członek Rady Dyrektorów w spółce 

[...]). Z zeznań świadka B. W. - pracownika działu marketingu w spółce [...] B. wynika, że L. M. 

współpracował z podwykonawcami określonych usług w zakresie produkcji spotów reklamowych. Za 

doradzanie strategiczne i inne czynności przeprowadzone przy udziale L. M. reprezentującego spółkę 
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J. podatnik ponosił koszty. Do wartości faktury kosztowej za usługi związane z kampanią 

marketingową podatnika była doliczana pięcioprocentowa prowizja na rzecz J. , Ponadto spółka J. 

obciążała podatnika za usługi związane z badaniami rynków zbytu i za zarządzanie. 

Tymczasem w okresie, kiedy znaki towarowe nie były własnością podatnika, spółka [...] B. ponosiła 

również inne koszty (oprócz kosztów opłat dotyczących zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych do 

urzędów celem ochrony), które związane były z budowaniem marek na rynku. Spółka dbała o dobrą 

jakość produkowanych wyrobów, wprowadzała na rynek nowe produkty, ponosiła ryzyko związane ze 

zmianą cen, ponosiła wydatki inwestycyjne, związane z ulepszeniem i unowocześnieniem procesów 

produkcyjnych. Z zeznań B. W. wynika, że spółka [...] oprócz tego że korzystała z usług spółki 

doradczej J. , również samodzielnie prowadziła działalność reklamową, samodzielnie prowadziła 

takie działania jak, np. reklama zewnętrzna, bilbordy, siatki wielkoformatowe, promocje w punktach 

sprzedaży oraz działania w lokalach gastronomicznych, reklama w internecie, sponsorowanie imprez 

regionalnych, imprezy studenckie, udział w targach, w konkursach branżowych. Do ważnych akcji 

marketingowych spółka zaliczyła akcję [...] [...] i otworzyła przy [...] nowoczesną pijalnię piwa. Spółka 

w 2011 r. korzystała też z usług P. Sp. z o.o. w zakresie np. usług reklamowych dla produktów 

wytwarzanych przez [...] B., jak również z usług firmy B. która świadczyła na rzecz podatnika szereg 

działań promocyjno – reklamowych. 

W ocenie organu odwoławczego, z powyższego wynika, że podatnik po przekazaniu znaków 

towarowych do spółki J. nadal postępował i podejmował czynności tak jak właściciel znaków: 

wprowadzała nowe znaki, podejmowała czynności w celu zwiększenia wartości znaków. To w spółce 

znajdował się dział marketingu i to pracownicy podatnika odpowiedzialni byli w istocie za znaki 

towarowe spółki [...]. Jeśli zatem znak towarowy jest w ramach koncernu przeniesiony do spółki, która 

nie zajmuje się marketingiem, tworzeniem wartości swojej marki, nie pracuje tam adekwatna liczba 

pracowników itp., to transfer ten, w ocenie organu odwoławczego, uznać można za sztuczny i nie 

mający racjonalnego uzasadnienia. Nie zwiększyło to też znaczenia marek, a doradztwo strategiczne 

przez L. M. - specjalisty z branży medialnej i marketingowej, byłoby również efektywne, gdyby zlecała 

je sama spółka [...] i osiągnęłoby taki sam skutek. 

W ocenie organu odwoławczego, taki zabieg, nazwany zarządzaniem znakami towarowymi, pozwolił 

na znaczną redukcję podatków. Płatności za opłaty sublicencyjne dotyczące 2011 r. zostały 

dokonane przelewami bankowymi, natomiast rozliczenie zobowiązań i należności między spółkami 

nastąpiło w większości w formie wzajemnej kompensaty. 

Wzrost produkcji i sprzedaży po 2011 r. był, zdaniem organu odwoławczego, wynikiem realizowanych 

inwestycji, a nie wynikiem nowego modelu zarządzania znakami towarowymi. Spółka w 2013 r. 

poniosła duże wydatki na zakup środków trwałych. Dokonywała również remontów. Efektem tego były 

zwiększone moce produkcyjne. Ponadto spółka [...] B. dokonała znacznej rozbudowy browaru w L. i 

uruchomiła produkcję piwa w browarze w Z. . Powyższe inwestycje przyczyniły się do wzrostu 

rozmiarów produkcji, a dokonane usprawnienia w znacznej części wpłynęły na jakość produktów i 

zwiększenie ich asortymentu. 

W ocenie organu odwoławczego, wnoszenie wysokich opłat sublicencyjnych na rzecz podmiotu 

zależnego - spółki J. wpłynęło jedynie na zmniejszenie wyniku finansowego spółki [...] B.. Dlatego za 

trafną uznano konstatację organu pierwszej instancji, że kształtując wzajemne stosunki między 

stronami - podatnikiem i spółkami J. oraz D. , wykorzystano cywilistyczną zasadę swobody umów, 

która pozwoliła na manewrowanie obowiązkiem podatkowym i osiągnięciem stanu niższego 

opodatkowania w stosunku do oczekiwanego przez prawodawcę. "Transfer" znaków towarowych do 

podmiotu za granicę i ich "powrót" do majątku pierwotnego właściciela umożliwiły spółce [...] B. 

wprowadzenie praw ochronnych na znaki towarowe do aktywów i spełnienie warunków, o których 
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mowa w przepisie art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. Ponadto, po około trzech latach, znaki towarowe zostały 

przeniesione do majątku pierwotnego właściciela w znacznie wyższej wartości, a spółka J. kupiona 

przez podatnika, po spełnieniu swojej roli w procesie rzekomej restrukturyzacji, tj. po 

wytransferowaniu z jej majątku znaków towarowych została sprzedana, a następnie zlikwidowana. 

Powyższe argumenty, zdaniem organu odwoławczego, wskazują jednoznacznie, że transfer znaków 

towarowych do zależnej spółki [...], a następnie do spółki z [...] nie miał na celu osiągnięcia 

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W końcowym efekcie spółka 

wygenerowała zyski, ale zyski te osiągnęłaby także wtedy, gdyby przez cały czas znaki towarowe 

znajdowały się w jej posiadaniu. Główna korzyść jaka wynikała z transferu i odkupu znaków 

towarowych była zatem wyłącznie korzyścią podatkową. 

Tym samym kontekst ekonomiczny i ciąg zdarzeń gospodarczych, których skutkiem było zawarcie 

umów licencyjnych i ponoszenie z tego tytułu opłat przez spółkę [...] B. było wynikiem 

zaplanowanego, logicznego ciągu zdarzeń gospodarczych, którego założeniem od samego początku 

było ponoszenie mniejszych obciążeń podatkowych przez podatnika. 

Zdaniem organu odwoławczego, w przedstawionych okolicznościach nie sposób bronić stanowiska, 

że dokonana zamiana podmiotów uprawnionych do znaków i praw własności intelektualnej była z 

punktu widzenia interesów spółki inwestycją o charakterze kapitałowym, bądź też innym działaniem 

celowym, ekonomicznie uzasadnionym ze względu na interes gospodarczy tego podmiotu. 

Przeniesienie tak istotnych dla podatnika aktywów, jak znaki towarowe i prawa własności 

intelektualnej do wymienionych wyżej podmiotów, w konsekwencji czego spółka [...] B. zapłaciła 

znaczną kwotę, nie zrealizowało celu, o którym mowa w art. 15 u.p.d.o.p. 

Przeprowadzony ciąg transakcji nie zakładał osiągnięcia zysku z inwestycji, jaką było objęcie akcji 

spółki J. o wartości [...] EUR za wniesiony wkład niepieniężny, wyceniony na kwotę [...]EUR, w 

warunkach, kiedy to podmiot, w którym podatnik objął akcje natychmiast wyzbywa się najbardziej 

wartościowych aktywów. Nadto nie nastąpiło również rzeczywiste odciążenie spółki [...] B. z 

obowiązków pieczy nad znakami i prawami własności przemysłowej, bowiem nadal zajmowała się i 

ponosiła wydatki związane z ich ochroną. Ostatecznie, w 2014 r. znaki towarowe wróciły do spółki 

[...], a dzięki wcześniejszym operacjom spółka mogła ująć je jako aktywa i dokonywać od ich wartości 

odpisów amortyzacyjnych, co w kolejnych latach znacznie wpłynęło na obniżenie kosztów uzyskania 

przychodów. 

W ocenie organu odwoławczego, okolicznościami i przesłankami, jakie miały wpływ na wypracowanie 

stanowiska, że brak jest podstaw do uznania za koszty uzyskania przychodów spółki [...] B. - w 

świetle uregulowań art. 15 ust. 1 u.p.d.o.f. - kwot wynikających z opłat sublicencyjnych jest również 

to, że spółki biorące udział w przedstawionych transakcjach były ze sobą powiązane przez osoby D. 

R. oraz D. R. M., którzy byli członkami zarządu wszystkich trzech spółek. Nadto, decyzje o sposobie 

przeprowadzania transakcji podejmowane były przez te same osoby reprezentujące poszczególne 

spółki. Podejmowane przez władze spółek czynności następowały w krótkim czasie (w tym samym 

dniu), co świadczy o z góry zaplanowanej strategii działań i nieracjonalnym wydłużeniu łańcucha 

transakcyjnego, w celu zwiększenia wysokości ponoszonych wydatków (a tym samym deklarowanych 

kosztów uzyskania przychodów). 

Organ odwoławczy zauważył też, że we wniosku o stwierdzenie nadpłaty strona wskazała, że u 

źródeł podjętych w 2011 r. działań dotyczących przekazania spółce [...] praw ochronnych do znaków 

towarowych, leżało ryzyko wrogiego przejęcia spółki [...] B. przez R. z siedzibą w F. 

mniejszościowego akcjonariusza spółki [...], a zarazem jej konkurenta rynkowego, będącego 

światowym potentatem w branży piwowarskiej. Tymczasem, w ocenie organu odwoławczego, nawet 

gdyby doszło do przejęcia spółki [...] B., to 100% udziałów w spółce J. należało do spółki [...]. Podmiot 
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przejmujący spółkę [...] B. stałby się więc jednocześnie właścicielem wszystkich udziałów w spółce J. 

. 

Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów 

art. 16 ust. 1 pkt 64a i pkt 73 - na podstawie ustawy dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (Dz. U. poz. 2175) - było odpowiedzią na stosowanie konkretnych działań, schematów 

pozbawionych treści ekonomicznej, które miały na celu zaniżanie zobowiązań podatkowych. Dlatego 

też, w ocenie organów podatkowych, nie można z ww. zmian wnioskować, iż przed ich wejściem w 

życie sporne kwoty były kosztem uzyskania przychodów, ponieważ spełniały warunki, o których 

mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Organ nie zinterpretował również prawnopodatkowego stanu 

faktycznego sprawy w taki sposób, jaki jest możliwy dopiero po wejściu w życie przepisów art. 119a-

119f Ordynacji podatkowej, tj. z wykorzystaniem instytucji klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania. 

W podsumowaniu rozważań organ odwoławczy podkreślił, że w sprawie dokonano oceny celowości i 

racjonalności podjętych przez spółkę działań. Aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do 

kosztów uzyskania przychodów, musi być poniesiony w taki sposób, aby stwierdzić można było 

racjonalność działania przedsiębiorcy. Jej znamiona pojawiają zaś wtedy, gdy stwierdzi się, że mógł 

on - w związku z poniesionymi nakładami - spodziewać się z dużym prawdopodobieństwem 

wystąpienia przychodu. Tymczasem, jak wykazano w analizowanie sprawie, tak nie było. Ponoszenie 

wysokich opłat sublicencyjnych nie było spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną 

możliwością osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia tego źródła. 

Zdaniem organu, postępowanie podatkowe zostało przeprowadzone z zachowaniem zasad 

procedury podatkowej, materiał dowodowy został skompletowany całościowo, a strona korzystała z 

pełni praw w postępowaniu. Organ odwoławczy stanowczo podkreślił, że w sprawie nie podważono 

skuteczności prawnej podpisanej przez spółkę [...] B. umowy z J. , a na rozstrzygnięcie w sprawie nie 

wpływa wysokość ceny transakcyjnej. 

W skardze na ostateczną decyzję organu spółka [...] B. L. SA w L. wniosła o uchylenie zaskarżonej 

decyzji wraz z poprzedzającą ją decyzja organu pierwszej instancji oraz o zasądzenie kosztów 

postępowania według norm prawem przepisanych. 

Zaskarżonej decyzji zarzuciła: 

1) naruszenie prawa materialnego, tj.: art 72 § 1 pkt 1 O.p. i art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.- poprzez wydanie 

bezpodstawnego rozstrzygnięcia i przyjęcie, że spółka ponosząc w 2011 r. wydatki z tytułu opłat 

sublicencyjnych, w związku z korzystaniem z praw ochronnych do znaków towarowych, nie działała w 

celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, skoro 

zrealizowała cel pozaekonomiczny, związany z tzw. optymalizacją podatkową, o czym ma świadczyć 

uzyskanie korzystnego rezultatu podatkowego w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego; 

2) naruszenie przepisów postępowania, tj.: 

a) art. 7 i art. 217 w zw. z art. 2 Konstytucji RP, art. 119a O.p. w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 maja 

2016 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 

846) oraz art. 120 Ordynacji podatkowej - przez retroaktywne wyjście poza granice prawa i objęcie 

przez organ obowiązkiem podatkowym stanu faktycznego, z którym ustawa podatkowa nie wiąże 

wprost takiego obowiązku, które to działanie znalazło podstawę normatywną dopiero po wejściu 

wżycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a -119f Ordynacji podatkowej); 

b) art. 122 w zw. z art. 187 § 1 i art. 191 O.p. - poprzez zaniechanie wszechstronnego wyjaśnienia 

sprawy i wybiórczym oparciu decyzji na jednym tylko dowodzie, tj. wyniku kontroli, w całości 
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powielając zawarte w nim ustalenia i wywody, z pominięciem bądź zlekceważeniem dokumentacji 

podatkowej za 2011 r.; umowy sublicencji do praw ochronnych do znaków towarowych z dnia [...] 

listopada 2011 r., co do której organ nie dopatrzył się pozorności ; dokumentów urzędowych, tj. 

zapadłych w latach 2009-2011 orzeczeń sądów powszechnych, w tym przede wszystkim 

postanowienia Sądu Okręgowego w L. [...] Wydział Gospodarczy z dnia [...] sygn. akt. [...] [...], 

zakazującego większościowemu akcjonariuszowi spółki, tj. S. z siedzibą w N. ([...]) wykonywania 

prawa głosu z akcji, w następstwie czego wielce prawdopodobnym stało się przejęcie spółki przez R. 

z siedzibą w [...] ([...]) - mniejszościowego akcjonariusza, a zarazem jej konkurenta rynkowego, 

będącego światowym potentatem w branży piwowarskiej. 

c) art. 125 O.p. - poprzez niezrozumiałe wstrzymywanie się przez organ z wydaniem decyzji przez 

okres 2 miesięcy, tj. od dnia wydania w dniu [...]. postanowienia wyznaczającego spółce 

siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. 

W uzasadnieniu zarzutów spółka argumentowała, że powstanie nadpłaty może być spowodowane 

nieprawidłowym działaniem któregoś z podmiotów stosunku prawno- podatkowego: podatnika, 

płatnika, inkasenta, ale także organu podatkowego lub pracowników upoważnionych do 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej i ten ostatni przypadek miał w miejsce w analizowanej 

sprawie poprzez przyjęcie, że ustalenia kontroli celno-skarbowej są w całości prawidłowe. 

Spółka argumentowa też, że regulacja art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie jest oderwaną jednostką, lecz 

występuje w pewnym kontekście systemowym. Zauważyła, że definicja kosztów uzyskania 

przychodów ma charakter ogólny i z jej treści można wywieść, iż nie chodzi o związek z określonym 

przychodem, lecz generalnie ze stanem osiągania przychodów (czy też potencjalną możliwością 

osiągnięcia przychodów). Skarżąca zarzuciła, że w sprawie niniejszej organ powinien przede wszytki 

zbadać, czy istniał w 2011 r. (a więc nie ex post) związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy 

przedmiotowymi wydatkami a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, 

bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania i czy zachodzi sytuacja, gdy 

ustawa podatkowa wyraźnie wskazuje na przynależność przedmiotowych wydatków do kategorii 

kosztów uzyskania przychodów lub taką możliwość definitywnie wyłącza, zwłaszcza, gdy organ nie 

kwestionuje ani tego, że wydatki w postaci opłaty sublicencyjnej zostały poniesione, ani też nie 

kwestionuje ich wysokości. Bezpodstawnie, zdaniem spółki organ wywiódł, bezpośrednio wiążąc 

zdarzenia przyszłe, tj. transakcje między spółką a powiązanymi z nią podmiotami, które miały miejsce 

dopiero w 2014 r., z kwotą ogółem należności sublicencyjnych w 2011 r. 

W sprawie nie wiadomo też, zdaniem skarżącej, czy organ odmawia skarżącej prawa do uznania 

poniesionych w 2011 r. opłat sublicencyjnych za koszty uzyskania przychodów ze względu na 

zawartą przez spółkę umowę wniesienia do spółki zależnej wkładu w postaci praw ochronnych 

znaków towarowych, a następnie umowę ich zakupu, i w tym to kontekście stosuje art. 15 ust 1 

u.p.d.o.p., czy też próbuje przez pryzmat tegoż przepisu oceniać umowę zawartą między J. , czyli 

pomiędzy dwoma zagranicznymi podmiotami, z których żaden nie jest polskim rezydentem 

podatkowym. 

Spółka akcentowała, z odwołaniem do interpretacji indywidualnych, że zasadność kwalifikacji 

wydatków z tytułu opłat licencyjnych do kosztów podatkowych była każdorazowo potwierdzana w 

orzecznictwie organów podatkowych, a wątpliwości wzbudzała tylko jedna kwestia - czy będąc 

bezpośrednio związane z określonymi przychodami, posiadają status kosztów tzw. "pośrednich", 

wskutek czego winny być potrącane w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy CIT). 

W ocenie Spółki, mając na uwadze stanowisko organów podatkowych wyrażone w przytoczonych 

interpretacjach na tle opłat licencyjnych należy zauważyć, że przedmiotowe opłaty sublicencyjne 

stanowiły koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, gdyż nie było możliwości 
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powiązania ich z powstaniem konkretnych przychodów z tego powodu, iż wysokość tych kosztów 

uzależniona była od ściśle określonych przychodów. 

Skarżąca podkreśliła, że przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie regulują kwestii 

odpłatności umowy sublicencyjnej na używanie znaku towarowego, tym 

samym może być ona zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna. Gdyby jednak była ona oparta o formułę 

braku odpłatności, czy częściowej odpłatności, bądź też wysokość opłaty ustalona byłaby w 

oderwaniu od realiów rynkowych, to miałoby to określone konsekwencje podatkowe dla spółki z tytułu 

przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o czym organ powinien wiedzieć, a czego nie bierze pod 

uwagę, kwestionując ekonomiczną zasadność poniesionych przez spółkę opłat. Wartością takiego 

świadczenia niewątpliwie byłaby korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za 

prawo do korzystania z praw ochronnych do znaków towarowych. Wartość ta stanowiłaby dla spółki 

przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu w 

myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., a jego wysokość należałoby określić na podstawie art. 12 ust. 5 i 

5a w zw. z ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p. 

Dlatego też subiektywne przekonanie organu, z powołaniem się jedynie na art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., 

nie może kreować prawnopodatkowego stanu faktycznego. Aby organ mógł podważyć skutki 

dokonanej czynności prawnej, powinien przywołać podstawę normatywną z ustawy podatkowej, 

bezpośrednio odwołującą się do uzasadnienia ekonomicznego, bądź przywołać przepis prawa 

procesowego, czego jednakże nie uczynił. Uszło przy tym uwadze organu, że w stanie prawnym 

obowiązującym w 2011 r. na gruncie u.p.d.o.p. obowiązywała klauzula ekonomicznego uzasadnienia 

transakcji, której celem było przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Miała ona jednak bardzo 

wąski zakres, bo dotyczyła przypadku połączenia lub podziału spółek. Jej oparciem normatywnym był 

obowiązujący wtedy art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p. Skarżąca odwołała się do obecnie obowiązującego art. 

22c ust. 1 u.p.d.o.p., dotyczącego zwolnień dla dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych - zarówno otrzymywanych przez polskie spółki ("przychodzących", inbound), 

jak i wypłacanych przez te spółki ("wychodzących", outbound) i uzasadniała, że zwolnień tych nie 

stosuje się m.in., gdy czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru (pkt 2). 

Jednocześnie, jak zauważyła skarżąca, art. 22c ust. 2 ustawy podatkowej wyjaśnia, że "umowa lub 

inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z 

uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze 

czynności, o których mowa w ust. 1, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej 

dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub 

innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych". 

Tak więc, jej zdaniem w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych konsekwentnie 

stosowane jest kryterium ekonomicznego uzasadnienia transakcji, ale - co wymaga podkreślenia - 

tylko w odniesieniu do ściśle określonych przypadków, wiążąc to z uniknięciem lub uchyleniem się od 

opodatkowania albo zwolnieniem od podatku i nie dotyczy to art. 15 tej ustawy, mającego wymiar 

klauzuli generalnej, co nabiera też istotnego znaczenia od 1 stycznia 2018 r. przez dodanie do art. 16 

ust. 1 u.p.d.o.p. nowego pkt 73. 

W kwestii naruszenia przepisów postępowania skarżąca podkreśliła, że rażąco sprzeczne z 

zasadami praworządności i demokratycznego państwa prawnego jest zachowanie organu polegające 

na dyskrecjonalnym wydaniu decyzji w oparciu o przepis art. 119a O.p., który z przyczyn 

intertemporalnych, na mocy z art. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw, nie może mieć zastosowania w odniesieniu do stanu 

faktycznego tej sprawy. Skarżąca odwołała się do orzecznictwa sądowego w tym zakresie, zwracając 

szczególną uwagę na wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2017 r. (I SA/Bd [...].), w którym 
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sąd zajął stanowisko, że nawet jeśli stwierdzone zostanie w toku postępowania podatkowego, że 

dana czynność (lub czynności) podjęte zostały jedynie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, 

organy podatkowe nie mają podstaw normatywnych do kwestionowania takich czynności w 

odniesieniu do lat, w których nie funkcjonowała w obrocie prawnym klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania. Co istotne, wyrok ten odnosił się do przedsiębiorcy, który zaliczył do kosztów 

uzyskania przychodów wydatki związane z opłatami licencyjnymi poniesionymi na rzecz spółki 

powiązanej. Nie bez znaczenia jest też wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt -I 

SA/Kr [...]), w którym sąd odniósł się do sprawy podatnika, który wytworzył znaki towarowe i 

następnie w formie aportu wniósł je do podmiotu powiązanego, który zbył je do kolejnej spółki. Sąd 

uznał, że opłaty licencyjne z tytułu korzystania z praw ochronnych do znaków towarowych, należy 

uznawać za koszty uzyskania przychodów. 

Dodatkowo skarżąca podkreśliła, że prawo podatkowe ma charakter wynikowy (skutkowy), a nie 

nakazowy lub zakazowy, a legalność optymalizacji podatkowej jest powszechnie potwierdzana przez 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W jej ocenie, nawet gdy działania 

optymalizacyjne prowadzą do tworzenia sztucznych struktur, nie mogą być uznane za nadużywające 

prawo, jeśli stanowią rzeczywiste korzystanie ze swobód ustanowionych Traktatem o utworzeniu 

Wspólnoty Europejskiej, w tym ze swobody przedsiębiorczości. 

Bezpodstawnie też, zdaniem spółki, organ pominął jako dowód w postępowaniu podatkowym rzetelne 

i niewadliwe księgi podatkowe za 2011 r., choć nie stwierdził ich nierzetelności i wadliwości ani w 

całości ani w części. Z niewyjaśnionych powodów organ nie odniósł się do dokumentacji podatkowej, 

o której mowa w art. 9a u.p.d.o.p., prawidłowej pod względem formalnym i wykazującej zgodność z 

realiami rynkowymi przedmiotowych transakcji z podmiotem powiązanym - spółką J. z siedzibą w N. 

([...]). W nieprawidłowy sposób rozpatrzył też jako dowód dokument prywatny, tj. umowę sublicencji 

praw ochronnych do znaków towarowych z dnia [...] listopada 2011 r., bo pominął jej skutki prawne w 

odniesieniu do prawnopodatkowego stanu faktycznego, choć nie dopatrzył się, aby była to czynność 

pozorna. 

W kontekście ryzyka przejęcie spółki, skarżąca przedstawiła chronologicznie historię sporu z 

akcjonariuszem mniejszościowym R. i podkreśliła znaczenie postanowienia Sądu Okręgowego w L. 

[...] Wydział Gospodarczy z dnia [...]. o sygn. [...] [...]. Uzasadniała, że strategia wynoszenia istotnych 

aktywów poza spółkę akcyjną była znanym i powszechnie praktykowanym sposobem bronienia się 

przed wrogim przejęciem, dlatego też skarżąca postanowiła w 2011 r. z tego wypróbowanego sposób 

skorzystać, a organy podatkowe w sposób rażący naruszyły wyrażoną w art. 122 O.p. zasadę prawdy 

obiektywnej, nie badając w sposób wnikliwy i kompleksowy, czy konflikt Spółki z R. mógł mieć istotny 

wpływ na podjęcie decyzji o zabezpieczeniu strategicznych aktywów spółki, tj. praw ochronnych do 

znaków towarowych, na wypadek przejęcia spółki przez akcjonariusza mniejszościowego. 

Spółka podniosła, że nieprawdzie jest twierdzenie organu, że nawet gdyby doszło do przejęcia 

skarżącej przez inną spółkę, to 100% udziałów w spółce J. należało do skarżącej, gdyż organ nie 

bierze pod uwagę, że spółka zależna J. nie była już właścicielem przedmiotowych praw ochronnych 

do znaków towarowych, a jedynie ich licencjodawcą, który ze spółką zawarł umowę sublicencji. 

Faktyczne zmniejszenie ryzyka wrogiego przejęcia spółki nastąpiło natomiast przez transfer jej 

strategicznych aktywów (praw ochronnych do znaków towarowych) do podmiotu, który miał siedzibę 

w państwie, które nie podlega jurysdykcji UE. 

W ocenie Spółki, doszło też do naruszenie zasady szybkości postępowania, gdyż sprawa powinna 

być definitywnie załatwiona nie później niż do końca września 2018 r. 

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Podtrzymał stanowisko i argumenty 

zaprezentowane w zaskarżonej decyzji. 
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Na rozprawie pełnomocnik spółki złożył załącznik do protokołu rozprawy (k. 62-64), w którym 

ponownie podkreślił, że umowa sublicencji nie miała charakteru pozornego, a wysokość poniesionych 

przez spółkę opłat była wprost powiązana z wielkością sprzedaży wyrobów skarżącej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny [...] zważył, co następuje: 

Skarga jest niezasadna, bowiem w ocenie Sądu zaskarżona decyzja odpowiada prawu. 

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest prawo podatnika do odzyskania nadpłaconego w jego 

ocenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. Przypomnieć należy, że podatnik 

dobrowolnie uiścił tę należność w czerwcu 2017 r., składając korektę deklaracji, jednak jego zdaniem 

przedstawione w protokole wyniki kontroli podatkowej – które stały się podstawą wskazanego 

działania - są wadliwe. Chodzi o zakwestionowane przez organ wydatki, jakie spółka poniosła w 2011 

r. z tytułu opłat sublicencyjnych. Organ, odmiennie niż strona ocenił bowiem, że wydatki te, jakkolwiek 

wynikają z zawartych umów cywilnoprawnych (niezakwestionowanych co do skuteczności – organ 

bowiem nie powołał się na ich pozorność), nie spełniają kryteriów uznania ich za koszty uzyskania 

przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (w brzmieniu właściwym dla 2011 r.). Tym 

samym nie mogą one stanowić elementu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych. 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, mającymi zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, za 

nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku (art. 72 § 1 pkt 1). 

Nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub 

w wysokości większej od należnej (art 73 § 1 pkt 1). Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania 

przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie 

nadpłaty podatku. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, 

płatnikom, inkasentom (art. 75 § 1 i § 2). Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek 

złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest 

obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację) - art. 75 § 3. W sytuacji, gdy prawidłowość 

skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez 

wydawania decyzji. W takim przypadku korekta wywołuje skutki prawne (art. 75 § 4). 

W niniejszej sprawie organ z wniosku strony, która równocześnie złożyła korektę deklaracji, wszczął 

postępowanie, w wyniku którego odmówił spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku CIT (dalej także 

u.p.d.o.p.) za 2011 r. Stwierdził przy tym, że podatek w kwocie wskazanej w poprzednio złożonej 

korekcie deklaracji podatkowej i uiszczony przez stronę był zobowiązaniem należnym. 

Przechodząc zatem do oceny tej kwestii wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., 

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł 

przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, 

przedmiotem opodatkowania jest zaś przychód. Jak stanowi ust. 2 tego artykułu - dochodem jest, z 

zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w 

roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest 

stratą. Z powołanej regulacji art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. wynika więc, że dochód podatkowy stanowi 

różnicę pomiędzy osiągniętym przychodem a kosztami jego uzyskania. Co istotne, dochód 

podatkowy ustalany jest wyłącznie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Wpływ na wysokość 

dochodu podatkowego mają bowiem tylko wymienione w u.p.d.o.p. przychody i koszty uzyskania 

przychodów, zasady przypisywania ich do danego roku podatkowego oraz przewidziane w tej ustawie 

zwolnienia i ulgi podatkowe. Należy także wskazać, że taka konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 

u.p.d.o.p. powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem 

dochodowym mają przychód i koszty jego uzyskania, związane z tym przychodem. Pojęcie "kosztów 

uzyskania przychodów" zawarte w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. oparte jest na klauzuli generalnej, zgodnie 
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z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 

ust. 1 u.p.d.o.p. Z regulacji tego przepisu wynika, że dany wydatek można zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodów, gdy zaistnieją łącznie dwa warunki: celem poniesienia wydatku powinno być 

osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, wydatek ten nie 

może znajdować się w określonym w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. zbiorze wydatków i odpisów, które nie 

mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów jest więc 

taki koszt, który został poniesiony przez podatnika, jest definitywny (rzeczywisty), pozostaje w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania przychodów, 

zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, został właściwie udokumentowany i nie został wyłączony 

na podstawie art. 16 ust. 1. 

W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że za koszty uzyskania przychodu należy uważać takie 

wydatki, których poniesienie przez podatnika było spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną 

możliwością osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia tego źródła, z 

zastrzeżeniem, że nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. (por. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z 10 czerwca 2009 r., sygn. akt II FSK 234/08 oraz uchwała NSA z 24 stycznia 

2011 r., sygn. akt II FPS 6/10 i uchwała NSA z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12). Tym 

samym istotne jest, aby kwalifikując dany wydatek jako koszt podatkowy, uwzględniać również 

kwestię logicznego ciągu zdarzeń determinujących określone i konkretne działania podatnika. 

Ponoszone koszty powinny cel realizować lub co najmniej zakładać realnie jego osiągnięcie (por. 

pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2009 r., 

sygn. akt II FSK 514/09; także wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt 833/16). Przedstawione 

uregulowania wskazują jednoznacznie na to, że musi istnieć źródło przychodów oraz związek 

przyczynowy między wydatkami i przychodami. Zatem z punktu widzenia omawianej definicji każdy 

wydatek poniesiony przez podatnika dla oceny, czy mieścił się w kategorii kosztów wymaga 

rozważenia w aspekcie celowości oraz istnienia związku przyczynowego z uzyskiwanym przez niego 

przychodem (por. pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 

2009 r., sygn. akt II FSK 950/08). Należy zatem przyjąć, zgodnie z poglądem wyrażonym w 

piśmiennictwie, że zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów 

powinna brać pod uwagę przede wszystkim przeznaczenie wydatku (jego celowość, racjonalność, 

zasadność, niezbędność) oraz możliwość przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia 

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (tak: B. Dauter, A. Gomułowicz, 

Koszt podatkowy. Aspekt teoretyczny i orzeczniczy. Warszawa 2008, s. 61). 

Podatnik, uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu, odnosi zatem ewidentne korzyści, 

albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. W związku z tym – w myśl ogólnych reguł 

rozłożenia ciężaru dowodowego – wbrew twierdzeniu spółki należy przyjąć, że to na podatniku 

spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu i został 

przez niego poniesiony. Taki pogląd konsekwentnie jest prezentowany w orzecznictwie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego (m.in. wyrok NSA z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt II FSK 699/18; 

wyrok NSA z dnia 2 października 2013 r. sygn. akt II FSK 2730/11; wyrok NSA z dnia 19 czerwca 

2007 r. sygn. akt II FSK 787/06; wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2004 r. sygn. akt FSK 359/04). 

Za dominujący w literaturze przedmiotu należy uznać pogląd, że w sprawach podatkowych ciężar 

dowodu musi spoczywać na każdym, kto formułuje swoje twierdzenia (zob. A. Hanusz, Strona 

postępowania podatkowego a ciężar dowodu, PP 2004/9/54). Skutki materialnoprawne w postaci 

potrącenia z przychodu wydatków poniesionych w celu jego osiągnięcia mogą nastąpić jedynie 

wtedy, gdy podatnik przedstawi lub wskaże środki dowodowe uzasadniające poniesienie wydatku, a 
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które umożliwią organowi podatkowemu przeprowadzenie dowodu w postępowaniu podatkowym 

(por. wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2005 r. sygn. akt II FSK 100/05). Podkreśla się również, że mimo 

nieobowiązywania w postępowaniu podatkowym przepisu art. 6 k.c., wynikająca z tego przepisu 

logiczna zasada ma charakter uniwersalny (podstawowa "idea" dowodowa), pod rygorem zaistnienia 

(lub niezaistnienia) określonych skutków przez twierdzącego. Jakkolwiek więc co do zasady ciężar 

dowodu w postępowaniu podatkowym spoczywa na organach podatkowych (art. 122, art. 187 § 1 

Ordynacji podatkowej), to niekiedy konstrukcja przepisów materialnoprawnych (tak jak w przypadku 

art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.) sprawia, że inicjatywa dowodowa zostaje przerzucona na stronę (por. K. 

Stanik, Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym, Jurysdykcja Podatkowa 2007/4/6). 

A zatem, organ podatkowy ma obowiązek uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu, 

jeżeli podatnik faktycznie poniesie wydatek, wykaże związek wydatku z uzyskanym lub racjonalnie 

spodziewanym przychodem i przedstawi dowód umożliwiający obiektywną ocenę przez organ, że 

powyższe okoliczności miały miejsce. 

Już powyższe okoliczności świadczą w sprawie na niekorzyść strony, która zachowując bierną 

postawę wobec wezwań organu do wypowiedzenia się o zebranym materiale dowodowym twierdziła, 

że nie obciąża jej żaden obowiązek dowodzenia. W szczególności strona - w ocenie Sądu - nie 

udowodniła, że poniesione na opłaty sublicencyjne wydatki pozostają w związku przyczynowo – 

skutkowym z przychodami, tj. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 

zabezpieczenia źródła przychodów. 

Należy bowiem stanowczo stwierdzić, że w odniesieniu do wydatków nieobjętych wyłączeniem z art. 

16 ust. 1 u.p.d.o.p., kwestia ich związku z działalnością prowadzoną przez podatnika stanowi jeden z 

istotnych elementów, które powinny być uwzględnione przy ocenie ich celowości. Okoliczność ta nie 

przesądza jednak samodzielnie o możliwości zaliczenia tych wydatków do kategorii kosztów 

podatkowych. Nie wszystkie wydatki, które obciążają podmiot pod względem ekonomicznym są 

niezbędne w celu prowadzenia działalności, a w konsekwencji mogą obciążać koszty podatkowe, 

ponieważ do tej kategorii można zaliczyć jedynie wydatki, których poniesienie jest racjonalne i celowe 

w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. (wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygn. akt II FSK 

2239/16). Przede wszystkim niezbędnym jest, aby podatnik wykazał, że bez poniesienia wydatku 

przychód by nie wystąpił (wyrok NSA z dnia 22 sierpnia 2018 r. sygn. akt II FSK 2236/16). Zatem, 

każdy wydatek poniesiony przez podatnika dla oceny, czy mieści się w kategorii kosztów 

podatkowych, wymaga wszechstronnego rozważenia w aspekcie celowości (racjonalności działań) 

oraz istnienia związku przyczynowego z uzyskiwanym przychodem (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 

2018 r. sygn. akt II FSK 833/16, wyrok NSA z dnia 18 listopada 2015 r. sygn. akt II FSK 2572/13). 

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to jedynie te koszty, które zostały poniesione, 

aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie 

oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty poniesione na zabezpieczenie źródła 

przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła 

przychodów tak, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób (wyrok NSA z dnia 20 marca 

2018 r. sygn. akt II FSK 695/16). Postuluje się przy tym interpretowanie prawa podatkowego w 

oparciu o tzw. wykładnię gospodarczą, tzn. taką która przewiduje m.in. przyjęcie, że podatnik działa i 

powinien działać w sposób typowy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tj. dążyć 

do osiągnięcia zysku a nie straty (wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2018 r. sygn. akt II FSK 86/16), czy 

też zmniejszenia wyniku finansowego. 

Innymi słowy, nie każdy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę w ramach np. wykonania 

zobowiązania cywilnego, będzie mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, mimo że został on 

uwzględniony w wyniku ekonomicznym i wynika ze swobody kontraktowej. Pogląd przeciwny, 
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zgodnie z którym do kosztów podatkowych zalicza się wszelkie koszty związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą (z wyłączeniem wymienionych w art. 16 u.p.d.o.p.) jest zbyt daleko idący i 

abstrahuje od wskazanego w art. 15 ust. 1 ustawy celu poniesienia kosztu. W rezultacie nie znajduje 

oparcia w treści tego przepisu. Uprawnione jest bowiem przyjęcie założenia, że gdyby zamiarem 

ustawodawcy było uznanie za koszty uzyskania przychodów wszelkich kosztów ponoszonych przez 

podatnika w ramach działalności gospodarczej, nadałby temu przepisowi takie właśnie brzmienie 

(wyrok NSA z dnia 20 marca 2018 r. sygn. akt II FSK 695/16). 

Należy stanowczo podkreślić, że w niniejszej sprawie organy podatkowe nie kwestionowały istnienia, 

ważności czy skuteczności umów zawartych w dniu [...] listopada 2011 r. pomiędzy skarżącą (która 

zajmuje się co do zasady działalnością browarniczą) i J. na [...] (w tym umowy sublicencyjnej). 

Przyznały też, że w wykonaniu tych umów spółka [...] B. L. S.A. w 2011 r. poniosła wydatki w kwocie 

[...]zł z tytułu opłat sublicencyjnych. Jednocześnie też przychodem spółki [...] B. nie była cena za 

przeniesienie praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw ze zgłoszenia znaków towarowych 

uiszczona w pieniądzu, ale udziały zwykłe utworzone w spółce J. i pokryte przez spółkę [...] 

wskazanymi prawami jako aportem. 

Jak wynika z twierdzeń spółki, dokonała ona transferu znaków towarowych i praw własności 

intelektualnej na inny (zewnętrzny podmiot) z uwagi na konieczność reorganizacji sposobu ich 

zarządzania (co z kolei podyktowane było chęcią zwiększenia ekspansji produktów spółki na rynku, 

tworzenia nowych marek, rozreklamowania działalności, etc.) oraz uchronienia spółki przed utratą 

tego środka trwałego (spółka była zagrożona wrogim przejęciem). Dlatego też postanowiono o 

centralizacji zarządzania własnością intelektualną przez wyspecjalizowany podmiot celowy – J. . 

Niemniej jednak w tej samej dacie zawarto umowy, mocą których prawa do znaków zostały 

przeniesione na rzecz kolejnego podmiotu, co do roli którego spółka nie znajduje racjonalnego 

uzasadnienia. Udział spółki D. w transakcjach doprowadził wyłącznie do zwiększenia wysokości opłat 

sublicencyjnych, jakie ponosiła spółka [...] – pojawił się bowiem dodatkowy podmiot w łańcuchu tych 

transakcji, którego rola – zważywszy na ścisłe powiązania osobowe pomiędzy spółkami i fakt, że 

spółka [...] nadal była rzeczywistym dysponentem praw do znaków towarowych – w żadnym razie nie 

była uzasadniona ekonomicznie. Spółka nadal używała znaków towarowych w tym samym zakresie. 

Jej rozwój nie był w żaden sposób związany z podjętymi inicjatywami transferu znaków, a 

przynajmniej nie zostało to przez spółkę wykazane. Wszelkie działania strategiczno – marketingowe 

(w tym reklamowe, w ramach których [...] korzystała w tym okresie z usług spółek P. i B. ) nadal były 

podejmowane wewnątrz spółki, w jej dziale marketingowym, który stale się rozbudowywał. L. M. 

współpracował w ramach działań reklamowych z podwykonawcami (podmiotami spoza J. ), za co 

spółka [...] odrębnie płaciła. Opłaty sublicencyjne nie pokrywały też odrębnie naliczanych przez J. 

należności z tytułu badań nad rynkiem zbytu i za zarządzanie dobrami niematerialnymi. Spółka 

ponowiła także koszty związane z budowaniem nowych marek na rynku, a ich wprowadzanie było 

wprost związane z inwestycjami (rozbudowa browaru, nowy browar w Z. , nowe pijalnie piwa) i 

unowocześnianiem procesu produkcji. S. S. – szef działu marketingu w spółce [...] B. L. stwierdził 

wyraźnie, że spółka nadal posiadała potencjał do pełnego zaspokojenia jej potrzeb w ramach zadań 

marketingowych. A przecież właśnie reorganizacja spółki w tym zakresie, w ramach czego miało się 

mieścić również zewnętrzne zarządzanie dobrami niematerialnymi, było deklarowanym celem 

podjętych przez spółkę w 2011 r. czynności prawnych. 

Wszystko to świadczy o tym, że transfer znaków towarowych do spółki [...], a następnie do spółki [...] 

nie miał na celu ani osiągnięcia przychodów (nie wskazano nawet pośredniego związku z tymi 

przychodami), ani też zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jak słusznie zauważył 

organ, główna (i zdaniem Sądu jedyna) i zakładana od początku planowania przez spółkę tego 
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transferu korzyść to korzyść podatkowa. Ta zaś nie jest przychodem w rozumieniu ustawy o CIT, 

mimo że bez wątpliwości pozostaje korzystna ekonomicznie. 

Jak zasadnie wskazuje podatnik, przepisy prawa podatkowego, w tym art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, 

funkcjonują w pewnym kontekście systemowym i muszą być wykładane w zgodzie z przepisami 

danego aktu, jak też przepisami innych ustaw. Skoro tak, to przywoływana w skardze Konstytucja RP 

wprowadza zasadę równości i powszechności opodatkowania (art. 84 Konstytucji), która to jest 

elementem państwa prawa. Oznacza ona m.in., że podmioty gospodarcze są zobowiązane do 

opłacania swoich należności podatkowych we właściwych terminach i wysokości. 

Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że 100% udziałów w spółce J. przysługiwało Spółce [...] B. L., 

zaś w spółce D. na [...] 100% udziałów należało do J. . Były to zatem w rzeczywistości spółki 

kontrolowane przez skarżącą, a stwierdzenie, że transfer praw ochronnych do znaków towarowych 

był uzasadniony zagrożeniem wrogiego przejęcia spółki przez jednego z akcjonariuszy i chęcią 

uchronienia źródła przychodów w takich okolicznościach jawi się jako nieudolna i całkowicie nietrafna 

próba zracjonalizowania podjętych przez spółkę działań w świetle powszechnych obowiązków 

podatkowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że powoływane przez spółkę postanowienie Sądu 

Okręgowego w L. z dnia [...] sygn. akt [...] [...] w przedmiocie zabezpieczenia, z treści którego płynąć 

miało realne zagrożenie przejęciem spółki przez R. już [...] grudnia 2009 r. zostało poddane kontroli 

instancyjnej, w ramach której dokonano zmiany rozstrzygnięcia i oddalono wniosek o zabezpieczenie 

(k. 21 akt sprawy). 

Należy też stanowczo podkreślić, że w niniejszej sprawie kwestionowana była wyłącznie kwalifikacja 

wydatków stanowiących skutek tych czynności prawnych jako kosztu podatkowego. Skoro zatem 

zawarcie i treść umów nie były kwestionowane, nie istniała potrzeba stosowania art. 199a § 1 i 3 

O.p., na co wyraźnie wskazały organy podatkowe. Nie jest zatem tak, jak wskazuje spółka, że organy 

zlekceważyły skutki prawne niezakwestionowanych co do ważności umów, bowiem skutki te 

zauważyły i omówiły, jednak w kontekście ustawy podatkowej oceniły je jako prawnie obojętne (nie 

wpływające na ustalenie podstawy opodatkowania). Dlatego też przywoływane przez stronę 

rozstrzygnięcia sądowe, w których u podstaw leżała ocena sprawy przez pryzmat art. 199a § 1 i 3 

O.p., nie mogą stanowić właściwego wzmocnienia argumentacji tym bardziej, że w wyrokach tych 

negatywnie weryfikowano kontrolowane rozstrzygnięcia z uwagi właśnie na wadliwe zastosowanie 

wskazanej instytucji. 

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 
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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 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. 

Nie polega też na prawdzie fakt, że organy podatkowe, z naruszeniem zasady nieretroakcji, 

zastosowały w sprawie przepisy art. 119a-119f O.p. Przepisy te i wprowadzona nimi instytucja 

klauzuli przeciwko opodatkowaniu nie były powołane w podstawie rozstrzygnięcia. 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 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 podstaw do stosowania tej instytucji i tego nie uczyniły. Nie 

stosowały też argumentacji właściwej dla tej instytucji. W niniejszej sprawie organy podatkowe nie 

zlekceważyły skutków ujawnionych czynności cywilnoprawnych, ale dokonały ich weryfikacji 

wyłącznie z punktu widzenia prawa podatkowego. Nie wypowiedziano się przy tym co do zakazu 

optymalizacji podatkowej w ogólności w okresie podatkowym, który był przedmiotem rozstrzygnięcia, 

ale wskazano na prawo i obowiązek organu podatkowego do każdorazowego badania zasadności 

wykazywanego przez podatnika kosztu uzyskania przychodu, w kontekście wypełnienia przez ten 

koszt (wydatek) cech, o których mowa w ustawie o CIT. Zasady te przedstawiono powyżej. Wynika z 

nich, że poniesienie wydatku musi być racjonalne, co z punktu widzenia przedsiębiorcy wiąże się 

także z analizą aspektu ekonomicznego takiego wydatku. Nie oznacza to oczywiście, iżby organy 

podatkowe rościły sobie prawo wpływu na zarządzanie podmiotem gospodarczym i na podejmowane 

przez ten podmiot decyzje gospodarcze. Inną rzeczą jest bowiem polityka gospodarcza podmiotu 

(należąca do sfery swobody działalności gospodarczej), inną zaś skutki prawnopodatkowe działań 

podmiotu gospodarczego. Zobowiązanie podatkowe ma charakter obiektywny, a rzeczą organów jest 

jego właściwe rozpoznanie (co do istnienia i wysokości). 

W ocenie Sądu organy podatkowe zebrały pełny materiał dowodowy, niezbędny do dokonania 

właściwych ustaleń stanu faktycznego (które co do zasady nie są przedmiotem sporu), a następnie 

poddał go wszechstronnej ocenie, która wypełnia zasady wyrażone w art. 191 O.p. Wbrew 

twierdzeniom skarżącej organ nie pominął dowodów z dokumentów urzędowych i prywatnych 

wskazanych w skardze (w tym umowy sublicencji oraz orzeczeń sądów powszechnych dotyczących 
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spółki [...] B. L.), ale na ich podstawie dokonał odmiennej niż oczekiwana przez stronę oceny 

prawnej. Poprzez dokonanie przez organy podatkowe ustaleń zmierzających do podważenia zapisów 

ksiąg podatkowych spółki w zakresie kosztów uzyskania przychodów, rzetelność tych ksiąg została 

podważona (art. 193 § 2 O.p.). Nie mogły one zatem stać się podstawą ustaleń stanu faktycznego w 

sprawie. Co prawda organy podatkowe nie sporządziły z badania ksiąg protokołu, jednak zakres 

zakwestionowania ich rzetelności wynika wprost z treści protokołu kontroli. Jeśli strona twierdzi, że 

ustalenia kontroli (a zatem i treść protokołu) są bezzasadne, winna to w sprawie wykazać. 

Tymczasem, to w obliczu właśnie treści protokołu kontroli skarżąca złożyła korektę deklaracji i 

zapłaciła podatek. Dopiero po kilku miesiącach wniosła o stwierdzenie nadpłaty, podnosząc 

oczywistą bezzasadność twierdzeń organów podatkowych. Gdyby jednak tak było, profesjonalista w 

obrocie gospodarczym, wyposażony w stałą obsługę prawnopodatkową, znający najlepiej realia 

swojego działania, nie dokonałby opisywanych czynności. 

Należy też podkreślić, że ustalenia stanu faktycznego w sprawie rzeczywiście wykroczyły poza 

granice 2011 r., ale znana organowi w dacie prowadzenia postępowania perspektywa zachowania 

strony (podejmowanych przez nią działań) pozwoliła na właściwą ocenę celu tych działań i wprost 

wykazała, ze cel ten miał charakter pozagospodarczy. Dotyczył on wyłącznie obniżenia swoich 

należności publicznoprawnych poprzez wykreowanie zupełnie niecelowych gospodarczo kosztów. 

Zupełnie nietrafnym jest też zarzut spółki, że ewentualny brak odpłatności umowy sublicencyjnej 

spowodowałby opodatkowanie na podstawie art. 12 ust. 5 i 5a w zw. z ust. 6 pkt 4 ustawy o CIT 

(nieodpłatne świadczenie). Brak celu gospodarczego dotyczy bowiem całości opisanych działań 

podmiotu, zaś poniesione opłaty sublicencyjne są jedynie wynikową tych działań, co w aspekcie 

podatkowym skutkowało wyłączeniem ich z kosztów uzyskania przychodów. Według podatnika 

umowa sublicencji (inaczej niż umowy o świadczenie usług) nie wymagała od podmiotu 

współpracującego żadnej aktywności. Jeśli zatem tak, spółka winna wykazać w sprawie, jaki był cel 

tej umowy i związek z przychodem. Przecież sama spółka deklarowała, że transfer znaków 

towarowych miał służyć zapewnieniu sprawności w zarządzaniu, zwiększeniu ekspansji 

gospodarczej, podniesieniu efektywności w tym zakresie. Realizacji takiego celu bez wątpliwości nie 

mogła służyć umowa, która poza generowaniem opłat, nie pociągała za sobą żadnych zobowiązań 

wzajemnych. 

Poza kognicją Sądu w niniejszej sprawie znajduje się kwestia ekonomiki działania organów 

podatkowych, zarzucana przez stronę opieszałość w podejmowaniu decyzji. Tym zagadnieniom służy 

bowiem odrębny środek procesowy, tj. skarga na przewlekłość bądź bezczynność organu. Skarżąca 

nie wykazała natomiast, by ewentualne naruszenie wskazywanego w podstawie zarzutu skargi art. 

125 O.p. miało wpływ na treść rozstrzygnięcia. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w wyroku  
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7. I SA/Op 298/18 - Wyrok WSA w Opolu – 199a § 1 i 15 ust. 1 

Data orzeczenia 
 

2019-01-23 orzeczenie nieprawomocne 
 

Data wpływu 
 

2018-09-12  

Sąd 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu  

Sędziowie 
 

Anna Wójcik 

Gerard Czech 

Marzena Łozowska /przewodniczący sprawozdawca/  

Symbol z opisem 
 

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych  

Hasła tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Skarżony organ 
 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

Treść wyniku 
 

Uchylono zaskarżoną decyzję  

Powołane przepisy 
 

Dz.U. 2018 poz 800 art. 199a par. 1 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - t.j. 

Dz.U. 2018 poz 1036 art. 15 ust. 1 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - 

tekst jednolity  

SENTENCJA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA 

Marzena Łozowska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Gerard Czech Sędzia WSA Anna Wójcik 

Protokolant Starszy inspektor sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 

stycznia 2019 r. sprawy ze skargi A Spółka z o.o. w [...] na decyzję Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu z dnia 12 lipca 2018 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku 

dochodowym od osób prawnych za 2015 r. oraz odsetki za zwłokę należne od nieuiszczonych 

zaliczek na ten podatek I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu na rzecz skarżącej kwotę 30.593,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 

pięćset dziewięćdziesiąt trzy 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.  

UZASADNIENIE 

Zaskarżoną decyzją z dnia 12 lipca 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu, działając 

na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2018 r., poz. 800 ze zm.), dalej też: "O.p." utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Opolu z dnia 1 września 2017 r. określającej Spółce A Sp. z o.o. w [...] (dalej 

określanej jako: "strona", "skarżąca", "Spółka") zobowiązanie w podatku dochodowym od osób 

prawnych za 2015 r. w wysokości 8.976.333,00 zł oraz odsetki za zwłokę należne do dnia 22 marca 

2016 r. od nieuiszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w łącznej wysokości 

61.012,00 zł. 

Wydanie rozstrzygnięcia poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu. 

W efekcie przeprowadzonej kontroli podatkowej Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 

Opolu zakwestionował rozliczenie Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych dokonane 

w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8, złożonym za 2015 r. Organ 

I instancji stwierdził, że poniesione przez Spółkę w kwocie 12.302.778,07 zł wydatki na rzecz B Sp. z 

o.o. [...] oraz C Sp. z o.o. z tytułu zawartych z ww. podmiotami umów licencyjnych na używanie przez 

skarżącą znaku towarowego [...], nie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) - dalej: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20180000800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20180001036
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"u.p.d.o.p." w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., ale jedynie w celu podwyższenia kosztów 

uzyskania przychodu, a w konsekwencji w celu obniżenia dochodu do opodatkowania. 

Na podstawie ustaleń czynności kontrolnych stwierdzono między innymi, iż w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej skarżąca, pod marką [...] oferuje [...] oraz [...] wraz z [...] i [...]. Do dnia 25 

czerwca 2015 r. Spółka korzystała z wytworzonego we własnym zakresie znaku towarowego [...], 

objętego prawem ochronnym, udzielonym na jej rzecz przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej 

Polskiej (tj. decyzją z dnia 23 maja 2013 r.). Sprzedaży oferowanych usług skarżąca dokonywała m. 

in. zawierając z różnymi podmiotami umowy franchisingowe, w których jako franchisingodawca, (§ 1 

pkt 2) upoważniała franchisingobiorcę m.in. do prowadzenia działalności pod znakiem towarowym 

[...]. Jednocześnie Spółka podpisywała z franchisingobiorcami umowy licencji na używanie 

przedmiotowego znaku towarowego [...], w których oświadczała, iż jest uprawniona do 

przedmiotowego znaku oraz określała zasady korzystania ze znaku przez licencjobiorcę w celu 

realizacji umowy franchisingowej. 

W trakcie 2015 r. ww. znak towarowy [...] był przedmiotem szeregu transakcji, których stronami byli 

skarżąca oraz powiązane z nią kapitałowo i osobowo spółki: B Sp. z o.o. [...] (dalej: B) i C Sp. z o.o. 

(dalej: C). Skarżąca, jako 100% udziałowiec B Sp. z o.o. oraz jej akcjonariusz pośrednio była 

równocześnie właścicielem C Sp. z o.o., przez co była dla spółek spółką dominującą oraz 

sprawowała całkowity nadzór nad ich działalnością. Ustalono, że skarżąca Spółka wniosła znak 

towarowy [...] aportem do B Sp. z o.o. [...], która następnie po miesiącu, sprzedała go do C Sp. z o.o. 

Obie ww. spółki, dysponując prawem ochronnym do przedmiotowego znaku towarowego, zawarły ze 

skarżącą umowy licencyjne o używanie znaku towarowego [...], z tytułu których skarżąca Spółka 

poniosła koszty w wysokości 12.302.778,07 zł, zaliczając je do kosztów podatkowych, co w 

konsekwencji obniżyło jej dochód do opodatkowania o ww. kwotę. 

Jednocześnie ustalono, że rola spółek nabywających prawo do znaku towarowego [...] ograniczona 

była jedynie do pobierania opłat licencyjnych od skarżącej. Spółki te nie zatrudniały pracowników 

oraz nie prowadziły żadnych innych działań związanych z przedmiotowym znakiem towarowym 

zmierzających do jego zabezpieczenia, zwiększenia wartości, propagowania, uzyskiwania z niego 

pożytków od innych niż skarżąca podmiotów, w tym nie zawierały umów z franchisingobiorcami. 

Ponadto ustalono, że po zbyciu prawa do znaku [...], Spółka dokonywała czynności związanych z tym 

znakiem, których de facto mógł dokonywać jedynie podmiot uprawniony do przedmiotowego prawa 

(wówczas spółka C). W tym względzie wskazano na zawarte przez skarżącą (we własnym imieniu, 

jako licencjodawcę) trzy umowy udzielające licencji na używanie ww. znaku towarowego, pomimo że 

w umowie licencyjnej zawartej przez skarżącą z C jako licencjodawcą, zawarty był zapis o zakazie 

udzielania sublicencji (umowy z dnia: 5 września 2015 r. z D s.c. w [...], 5 listopada 2015 r. z E z 

siedzibą w [...], 6 grudnia 2015 r. ze F s.c. P. L., M. M. z siedzibą w [...]). 

Wskazano również na poniesiony przez skarżącą koszt, związany z wystawioną przez Rzecznika 

Patentowego R. W. w dniu 22 grudnia 2015 r. fakturą VAT nr [...] na kwotę netto 1.700,00 zł, tytułem 

świadczenia usługi zastępstwa prawnego przed Urzędem Patentowym RP, dotyczącej zmian w 

odpowiednich rejestrach znaków towarowych prowadzonych przez Urząd Patentowy w związku z 

przeniesieniem prawa własności do znaku towarowego [...]. 

W oparciu o art. 199a § 1 O.p. organ I instancji dokonał analizy przedstawionych wyżej transakcji 

kontrolowanej Spółki z podmiotami powiązanymi, uwzględniając towarzyszące im okoliczności, 

skutkiem których było zawarcie ze spółkami B sp. z o.o. [...] oraz C sp. z o.o. umów licencyjnych na 

używanie znaku towarowego [...] oraz ocenił skutki podatkowe tych czynności prawnych. Nie 

podważając ważności zawartych transakcji, Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego 

stwierdził, że w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie miały one żadnego 
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uzasadnienia ekonomicznego. Rzeczywistym celem i zamiarem stron czynności prawnych było 

zwiększenie przez Spółkę A kosztów uzyskania przychodów o wydatki ponoszone z tytułu opłat 

licencyjnych, przy czym wskazane transakcje przeprowadzone zostały w taki sposób, iż: 

- B sp. z o.o. [...] posłużyła do przeniesienia prawa do znaku na rzecz C sp. z o.o. przy jednoczesnym 

uniknięciu opodatkowania dochodu, 

- C sp. z o.o. obniżała przychód podatkowy z tytułu udzielenia licencji o wartość amortyzacji znaku 

jako nabytej wartości niematerialnej i prawnej. 

Zdaniem organu skarżąca kontrolując proces przeniesienia prawa do znaku towarowego, a następnie 

będąc stroną umów licencyjnych i zaliczając ww. wydatki do kosztów uzyskania przychodów, nie 

działała w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, lecz 

dążyła do uzyskania korzyści podatkowych w postaci zawyżenia wartości kosztów uzyskania tych 

przychodów. Przeprowadzone w ciągu czterech miesięcy transakcje z wybranymi spółkami o 

szczególnych formach organizacyjnych i strukturach udziałowych i osobowych, pozwalających na 

zawarcie wzajemnych umów i zastosowanie szczególnych rozliczeń, miały na celu jedynie 

podwyższenie kosztów podatkowych Spółki. 

Wobec powyższego Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, wskazując na 

przeprowadzone w 2015 r. transakcje dotyczące przedmiotowego znaku towarowego [...] oraz 

okoliczności z nimi związane (szczegółowo opisane na str. 5-8 wydanego rozstrzygnięcia), decyzją z 

dnia 1 września 2017 r. (nr [...]) wyłączył z kosztów uzyskania przychodów kwotę 12.302.778,07 zł i 

określił Spółce należny za 2015 r. podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 8.976.333,00 

zł, tj. o 2.337.528,00 zł wyższy, aniżeli zadeklarowany przez nią w zeznaniu CIT-8. 

Rozpatrując sprawę w postępowaniu odwoławczym, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu 

nie znalazł podstaw do uwzględnienia podnoszonych w odwołaniu zarzutów i zaskarżoną do 

tutejszego Sądu decyzją utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. 

Zauważył, że spór w sprawie sprowadza się do oceny kosztowego charakteru wydatków 

poniesionych, przez skarżącą z tytułu opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego w sytuacji, 

gdy będąc właścicielem wytworzonego w toku działalności gospodarczej znaku towarowego oraz 

ustanowionego na jej rzecz prawa ochronnego na ten znak, zbyła go, by następnie stać się 

licencjobiorcą przedmiotowego prawa, wskutek czego rozpoczęła ponoszenie wydatków z tytułu 

przedmiotowych opłat licencyjnych, zaliczając je do kosztów podatkowych. 

Następnie organ odwoławczy przedstawił poczynione w niniejszej sprawie ustalenia faktyczne 

odnoszące się do transakcji gospodarczych jakie miały miejsce między skarżącą a spółkami B i C i 

których przedmiotem było prawo ochronne do znaku towarowego [...]. 

Organ przytoczył treść przepisów prawa materialnego mających znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy, tj. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz dokonał jego wykładni podkreślając, że definicja wydatku ma 

charakter ogólny, a więc każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać 

indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Ponadto podniósł, że rolą 

podatnika jest wykazanie nie tylko faktu poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i 

racjonalność. 

Przedstawiając przebieg postępowania organ wskazał na definicję znaku towarowego, wywodząc, że 

Spółka nie miała prawa do podatkowego amortyzowania jego wartości, bowiem zgodnie z art. 16b 

ust. 1 u.p.d.o.p., amortyzacji podlegają jedynie nabyte wartości niematerialne i prawne. 

W dalszej części decyzji organ wskazał na zeznania M. W., który przesłuchany w charakterze strony 

akcentował, że znak ten jest najistotniejszym składnikiem majątkowym Spółki oraz, że możliwość 

korzystania ze znaku towarowego [...] ma ogromny wpływ na sprzedaż usług na rynku polskim. 
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Podkreślono, że Spółka kontynuowała dotychczasową działalność organizatora [...], zatem do 

prowadzenia dalszej działalności znak towarowy [...] był jej niezbędny, gdyż określał godną zaufania 

markę firmy, co w branży [...] jest niezwykle ważną okolicznością. 

Zwrócono także uwagę na powiązania występujące pomiędzy stronami transakcji związanej z 

przeniesieniem prawa ochronnego do znaku towarowego [...]. Oceniając te transakcje z perspektywy 

prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty niezależne stwierdzono, że w ich wyniku 

Spółka zbyła przedmiotowe prawo (o wartości 171 mln zł) wnosząc je aportem w zamian za 500 akcji 

o wartości nominalnej 50.000 zł, co oznacza, iż nie uzyskała z tej transakcji żadnych korzyści 

ekonomicznych, oprócz akcji spółki nowo nabytej, nieznanej na rynku, nieposiadającej kapitału, 

pracowników, doświadczenia i innych aktywów, pozwalających realnie oczekiwać zwrotu inwestycji. 

Zdaniem organu o braku perspektyw, co do dalszej działalności tej spółki świadczył fakt, iż po 

miesiącu spółka B sprzedała następnie prawo do znaku kolejnej spółce: C sp. z o.o., również 

nieznanej na rynku, nieposiadającej kapitału, doświadczenia, pracowników i innych aktywów, 

pozwalających prognozować należyte zabezpieczenie i rozwój dla jej działalności. 

Dyrektor Izby nie podzielił wyjaśnień Spółki związanych z przeniesieniem znaku towarowego do 

innego podmiotu grupy [...], będącego częścią strategii grupy, zmierzającej do ochrony ww. znaku 

towarowego przed ryzykiem gospodarczym. Wskazał, na stosunki właścicielskie pomiędzy skarżącą 

oraz ww. spółkami skutkujące ich całkowitą zależnością od skarżącej, która jest bezpośrednim lub 

pośrednim właścicielem całości udziałów i akcji obu spółek. Powyższe oznacza, że Spółki B i C, jako 

podmioty ściśle powiązane osobowo oraz bezpośrednio lub pośrednio powiązane kapitałowo ze 

Spółką, w przypadku jej upadłości lub problemów finansowych, również stanęłyby w obliczu 

zagrożenia funkcjonowania, a tym samym bezpieczeństwo znaku towarowego [...] także byłoby 

zagrożone. Szczególnie, iż obie spółki nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, poza 

udzieleniem licencji skarżącej i to ona była gwarantem ich stabilności finansowej, a tym samym 

wyłącznie ona ponosiła zarówno ryzyko działalności, jak i ryzyka związane ze znakiem. 

Zagrożenie powyższe w ocenie organu odwoławczego potwierdził M. W., który zapytany podczas 

przesłuchania, czy występująca w 2015 r. struktura kapitałowa, w której A pośrednio lub 

bezpośrednio kontrolowała Spółkę C oraz B, zapewniała bezpieczeństwo udziałów w tych 

podmiotach przed ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej na rynku [...], zeznał, że tylko w 

części, gdyż znak towarowy [...] znajdował się w podmiocie pośrednio zależnym (tj. Spółce C), a 

zatem w przypadku upadłości skarżącej, znalazłby się w masie upadłości i nie można by wykorzystać 

znaku towarowego do prowadzenia działalności pod tym znakiem towarowym przez inną spółkę z 

grupy. 

Następnie wskazano na okoliczności dotyczące kondycji spółek, które miały zabezpieczać znak 

towarowy [...] przed ryzykiem związanym z działalnością skarżącej, w tym ryzykiem obniżenia jego 

wartości. Zarówno działalność spółki B, jak i C miała koncentrować się na wspieraniu prowadzenia 

działalności spółek z grupy G. Jednakże, jak ustalono obie spółki nie posiadały żadnego zaplecza, w 

szczególności kadrowego, dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności operacyjnej. Potwierdził to 

również M. W., który zeznał, iż działalność obu spółek w 2015 r. polegała jedynie na udzieleniu 

skarżącej licencji na używanie znaku towarowego [...]. Skarżąca oddawała zatem znaczne należności 

za korzystanie z prawa do znaku, z którego wcześniej mogła korzystać bez ponoszenia dodatkowych 

wydatków, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek korzyści z faktu zbycia prawa do znaku. 

Za trafnością stanowiska organu celno-skarbowego przemawiało zdaniem Dyrektora Izby także to, iż 

obowiązek dokonywania nakładów na zachowanie prawa ochronnego na znak oraz ponoszenia 

innych ciężarów z nim związanych, należał w całości do licencjodawcy, tj. B i C, gdy faktycznie to 

skarżąca, jako licencjobiorca poniosła koszt zapłaty Rzecznikowi Patentowemu tytułem zastępstwa 
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prawnego przed Urzędem Patentowym w sprawie dotyczącej przedmiotowego prawa do znaku. 

Zwrócono również uwagę, że w zakresie przewidywanych kosztów związanych z transakcją brak był 

po stronie licencjodawców jakichkolwiek kosztów związanych ze znakiem, np. marketingu, reklamy 

oraz innych działań służących utrzymaniu bądź zwiększeniu jego wartości, które uzasadniałyby 

wyjaśnienia Spółki o przeniesieniu praw do znaku do innych podmiotów celem przejęcia przez te 

podmioty odpowiedzialności i ponoszenia wszelkich ryzyk z nim związanych. Brak kosztów w tym 

zakresie w ocenie organu odwoławczego świadczy o niewypełnianiu przez licencjodawcę funkcji 

zarządzania i dbałości o przedmiotowy znak, albowiem ryzyko utrzymania wartości znaku spoczywało 

nadal na Spółce. Tezę powyższą potwierdzała treść punktu 5.4 dokumentacji, w którym w zakresie 

aktywów wykorzystywanych przez strony transakcji wskazano, że licencjodawca nie angażuje 

żadnych zasobów ludzkich i innych aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej 

z użyciem znaku. 

W ocenie organu odwoławczego, na fakt niewystarczającego zabezpieczenia znaku towarowego [...] 

w spółce C, przy strukturze własnościowej w 2015 r. wskazał sam M. W. W tym zakresie organ 

wskazał na niespójność wyjaśnień reprezentującego wszystkie trzy spółki, zaangażowane w 

transakcje transferu prawa ochronnego do znaku towarowego [...], w zakresie celu zawarcia 

przedmiotowych umów i zamiarów, jakie miały realizować. Zdaniem organu, w chwili zawierania 

umów podpisujący je w imieniu wszystkich spółek M. W. był świadomy nieosiągnięcia wskazanego 

celu, co oznacza, że w zeznaniu i wyjaśnieniach wskazywany był cel odmienny, aniżeli cel faktyczny. 

Zeznając bowiem w charakterze strony wyjaśnił, iż intencją reorganizacji było, aby C była spółką 

zależną od H, gdyż dopiero w takiej strukturze własnościowej, znak ten znajdowałby się w 

bezpiecznym miejscu. Natomiast składając zeznania, jako świadek (członek zarządu C) wskazał, iż 

ewentualna upadłość lub problemy finansowe A pogorszyłyby stan C, jednakże nie groziłaby jej utratą 

znaku [...]. 

W dalej czynionych rozważaniach Dyrektor Izby wywiódł, iż wartość znaku towarowego jest w istocie 

pochodną wszystkich działań Spółki A, odbieranych przez rynek i klientów zarówno pozytywnie, jak i 

negatywnie, co w rzeczywistości podważa stawianą przez skarżącą tezę o odtworzeniu, w przypadku 

jej upadłości, działalności pod znakiem towarowym [...] przez inny podmiot. 

Organ stwierdził, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, poprzez które uzyskuje 

się prawo wyłącznego jego używania, tj. zabezpieczenia prawnego przed wykorzystaniem renomy 

znaku przez inne podmioty. 

Jak podkreślono, spółki uprawnione nie posiadały do tego prawa żadnych innych środków celem jego 

zabezpieczenia. Co istotne sama skarżąca, pierwsza naruszyła prawa ochronne do znaku, 

podpisując z franczyzobiorcami w okresie, gdy nie była już uprawniona do znaku, trzy umowy 

udzielenia licencji. Wynikało to z umowy licencyjnej z dnia 31 lipca 2015 r., zawartej przez skarżącą z 

C, jako licencjodawcą. Będąc licencjobiorcą Spółka nie była uprawniona do udzielania dalszych 

sublicencji, co w konsekwencji skutkowało brakiem prawa do udzielania franczyzobiorcom licencji na 

używanie znaku towarowego [...]. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością prezentowanego przez organ I instancji 

stanowiska jest także fakt, że spółki C i B w 2015 r. poza formalnym statusem uprawnionego do 

prawa ochronnego do znaku towarowego [...], nie pełniły żadnej realnej funkcji, która wynika z praw i 

obowiązków uprawnionego, nie wykonywały żadnych innych działań wpierających grupę G, nie 

podjęły żadnych działań w celu pozyskania innych źródeł przychodu. Z materiału dowodowego 

dotyczącego ww. spółek wynikało, że w 2015 r. spółki te nie podjęły również żadnych działań w celu 

zwiększenia wartości, rozpoznawalności znaku na rynku, nie zatrudniały bowiem żadnych 

pracowników, nie ponosiły kosztów reklamy, promocji, itp. Z kolei skarżąca w 2015 r. na działania 
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marketingowe poniosła wydatki w kwocie 30 mln zł oraz zatrudniała 16 pracowników w Dziale 

Marketingu. 

Zdaniem organu potwierdza to tezę, że to działania A, nawet po zbyciu przez nią znaku towarowego, 

faktycznie kreowały wartość i rozpoznawalność znaku towarowego [...], a co za tym idzie, to skarżąca 

była odpowiedzialna za wartość i kondycję znaku towarowego [...], nie natomiast spółki B czy C. Tym 

samym w ocenie Dyrektora Izby wartość znaku towarowego [...], będącego z prawnego punktu 

widzenia w posiadaniu obu ww. spółek zależna była od działań Spółki, bowiem to ona, nadal była 

odpowiedzialna za ww. znak, tj. była jego ekonomicznym właścicielem. 

Organ wskazał również na dokonaną analizę złożonych przez M. W. zeznań, z których wynikał brak 

konsekwencji w określaniu przez zeznającego przyczyn zawierania poszczególnych, podpisywanych 

przez niego umów. Podkreślono, że zarówno treści zawartych umów, jak i działań podejmowanych 

przez stronę po ich zawarciu wskazują, iż Spółka nie przykładała należytej wagi do ich skutków i 

faktycznej realizacji ich zapisów. Spółka po zbyciu prawa ochronnego do znaku podpisała z 

franczyzobiorcami 3 umowy licencji na używanie znaku towarowego, w których w § 1 oświadczała, iż 

jest uprawnioną do prawa ochronnego do znaku. Ponadto strona zaakceptowała i opłaciła fakturę 

wystawioną przez Rzecznika Patentowego z tytułu czynności dotyczących niebędącego już w jej 

posiadaniu prawa do przedmiotowego znaku. Dodatkowo, jak wynikało z zeznań M. W. skarżąca nie 

poinformowała spółek B i C o toczącym się przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności 

Intelektualnej z siedzibą w Alicante (EUIPO) postępowaniu o uznanie znaku towarowego [...], jako 

Znaku Towarowego Unii Europejskiej, jak i o zarejestrowaniu przedmiotowego znaku na [...] i [...]. 

Zdaniem organu odwoławczego chociażby z biznesowego punktu widzenia transakcja zbycia znaku, 

w sytuacji kontynuacji dotychczasowej działalności, w dużym stopniu opartej o przedmiotowy znak, 

była ekonomicznie nieuzasadniona i wysoce ryzykowna. Co do zasady racjonalny przedsiębiorca nie 

pozbywa się istotnego dla działalności aktywa, jeżeli w konsekwencji zmuszony będzie do 

ponoszenia dodatkowych kosztów, obniżających osiągany zysk i rentowność działalności, na dodatek 

narażając się na utratę bądź nienależytą ochronę tego aktywa przez podmioty trzecie, uprawnione do 

prawa do znaku. Racjonalnie działający podmiot zbywa wartościowy znak towarowy, oszacowany na 

wartość 171 mln zł, w który zainwestował znaczące wydatki marketingowe, jeżeli zamierza wyjść z 

danego rynku lub ma inną opcję realistycznie dostępną. 

W konsekwencji podzielono stanowisko organu I instancji, że celem podjętych przez stronę czynności 

cywilnoprawnych, skutkujących ponoszeniem przez skarżącą wydatków z tytułu licencji, nie była 

działalność gospodarcza zgodna z jej istotą i przedmiotem działalności, a jedynie uzyskanie korzyści 

poprzez ponoszenie wydatków obniżających dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym. Gdyby Spółka takie prawo nabyła nie posiadając go wcześniej, to związek między 

poniesionym kosztem, a oczekiwanym przychodem byłby widoczny. Natomiast w sytuacji, gdy takie 

prawo posiadała, które wniosła aportem do innego podmiotu (500 szt. akcji o wartości nominalnej 100 

zł), co w konsekwencji wygenerowało po jej stronie koszty, to takie działanie nie może być 

postrzegane jako racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a nadto służące osiągnięciu przychodów 

lub zabezpieczeniu źródła tych przychodów. Nie ma wątpliwości, że w rzeczywistości jedyną 

przyczyną przeprowadzenia kontrolowanych przez Spółkę transakcji było uzyskanie możliwości 

podwyższenia kosztów podatkowych o wydatki poniesione z tytułu opłat licencyjnych na podstawie 

umów licencyjnych o używanie znaku towarowego [...], zawartych z B i C. To z kolei oznacza, iż 

faktycznym i pierwotnym celem zawarcia przedmiotowych transakcji, w konsekwencji których Spółka 

ponosiła przedmiotowe wydatki było podwyższenie kosztów podatkowych, a tym samym obniżenie 

dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym. Zdaniem organu wykorzystując dyspozytywny 

charakter norm prawa cywilnego, strony omawianych transakcji tak ukształtowały wzajemne relacje i 
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stosunki prawne, iż poza formalnym przeniesieniem praw do znaku, nie zapewniono warunków do 

skutecznego przeniesienia kompetencji związanych z przedmiotowym prawem, w związku z czym 

prawa i obowiązki wynikające z praw do znaku nadal były realizowane przez Spółkę. 

W dalszej części decyzji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu, odniósł się do zarzutów 

podniesionych w odwołaniu, wyjaśniając szczegółowo powody uznania ich za nieuzasadnione. 

Wskazał, iż art. 119a § 1 O.p. wszedł w życie w dniu 15 lipca 2016 r. na mocy ustawy z dnia 13 maja 

2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 

846, dalej: "Ustawa nowelizująca") i stosownie do art. 7 Ustawy nowelizującej ma zastosowanie do 

korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie Ustawy nowelizującej. W związku z tym w 

niniejszej sprawie organ I instancji nie zastosował powołanych przepisów. Uzasadnienie zaskarżonej 

decyzji oparto na art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., stosując do oceny stwierdzonych czynności prawnych 

zalecenia wynikające z art. 199 a § 1 O.p., który to przepis nakazuje - przy ustalaniu treści czynności 

prawnych - uwzględnianie nie tylko dosłownego brzmienia składanych przez strony oświadczeń woli, 

ale uwzględnianie zgodnych zamiarów stron i celów czynności. Z kolei wykonując zapis art. 199a § 1 

O.p., po dokonaniu analizy transakcji pod kątem celu ich przeprowadzenia oraz zamiarów stron tych 

transakcji, organ stwierdził, iż brak jest dowodów, na to, by cel transakcji związanych ze znakiem 

towarowym [...] był inny, niż uzyskanie przez skarżącą korzyści podatkowej poprzez obniżenie 

podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w wyniku ujęcia w kosztach podatkowych 

wcześniej nieponoszonych opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego [...]. 

Organ oparł się natomiast na przepisach art. 187 § 1, 199a § 1 oraz 191 O.p. stosując do oceny 

stwierdzonych czynności prawnych zalecenia wynikające z ww. przepisów. Tym samym, badając 

zasadność zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych z tytułu nabycia licencji na 

używanie znaku towarowego [...], organ zobowiązany był zgromadzić materiał dowodowy dotyczący 

przedmiotowego znaku, w skład którego weszły dokumenty dotyczące transakcji obrotu 

przedmiotowym znakiem oraz przeprowadzić analizę całościową tego materiału, tj. również 

poszczególnych etapów transakcji związanych z obrotem znakiem towarowym [...]. Analiza materiału 

dowodowego (w tym zeznania M. W.) pozwalała stwierdzić, że powiązania te miały wpływ na ocenę 

przesłanek koniecznych, zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., do zaliczenia wydatków do kosztów 

uzyskania przychodu, w taki sposób, iż determinowały wynikający z przedmiotowych transakcji 

pierwotny cel, w jakim wydatki te były ponoszone, tj. nie uzyskanie przychodów, ale ponoszenie 

kosztów obniżających dochód do opodatkowania. 

Spółka zakładała, że nadal będzie sprawowała nadzór nad przedmiotowym prawem, a - jak wyżej 

wykazano - nie tylko sprawowała nadzór jako właściciel spółek - kolejnych uprawnionych do prawa 

ochronnego, ale wykonywała czynności należące do uprawnionego do znaku, nie będąc już 

uprawnioną. To zaś z kolei świadczy o tym w ocenie organu, że w rzeczywistości, pomimo zbycia 

znaku, dla uzyskiwania przychodów skarżąca sprawowała funkcje ekonomicznego "właściciela" 

znaku, niezależnie od ponoszonych z tytułu licencji opłat. 

Organ nie zgodził się także z zarzutem naruszenia art. 199a § 1 O.p. W tym względzie wskazał, iż 

ustalenie stanu faktycznego istotnego dla wymiaru podatku wymaga uprzedniego poznania treści 

czynności prawnych, z którymi ów stan się wiąże. 

Stosownie do art. 199a § 1 O.p., 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. Przepis ten zawiera dyrektywy wykładni czynności 

cywilnoprawnych w celu poznania rzeczywistej woli stron czynności prawnej. Organy podatkowe są 

zobligowane do stosowania dyrektyw interpretacyjnych wynikających z art. 199a § 1 O.p. w każdym 

przypadku, kiedy ma miejsce analiza treści czynności prawnej. Posiadają zatem na tej podstawie 
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kompetencję do dokonywania, dla celów prawa podatkowego, ustalenia treści czynności 

cywilnoprawnej. Organ ma więc prawo dokonać samodzielnej oceny treści czynności prawnych, 

nawet wbrew dosłownemu brzmieniu oświadczeń woli złożonych przez strony. Przepis ten nie tylko 

uprawnia, ale obliguje organy podatkowe do ustalenia rzeczywistej treści czynności cywilnoprawnej. 

Nie znaczy to, 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, przy czym taki właśnie cel zawarcia czynności 

cywilnoprawnych musi wynikać, i to w sposób niebudzący wątpliwości, z całokształtu okoliczności 

sprawy. Zdaniem Dyrektora Izby, dokonana przez organ I instancji analiza okoliczności sprawy 

wskazywała brak uzasadnienia dla przeprowadzenia kolejnych transakcji dotyczących 

przedmiotowego znaku. Jak podkreślono, poza udzielaniem licencji na przedmiotowy znak, kolejni 

uprawnieni do prawa ochronnego do znaku nie dokonywali jakichkolwiek innych czynności w zakresie 

obsługi przedmiotowego prawa, czy też innych działań gospodarczych mających na celu np. 

wzmocnienie jego znaczenia na rynku. Z kolei skarżąca pomimo jego zbycia nadal wykonywała 

czynności uprawnionego do znaku. 

Negatywnie odniesiono się również do argumentacji strony, dotyczącej reorganizacji związanej z 

centralizacją zarządzania prawami własności intelektualnej, mającej miejsce w 2015 r. Podkreślono, 

iż tezę ów należy odnosić do sytuacji, gdy zarządzanie znakiem towarowym przekazane jest do 

podmiotów faktycznie go sprawującym, posiadającym warunki, środki oraz realnie wykonującego 

funkcje zarządzania. 

W ocenie organu odwoławczego nie doszło również do naruszenia art.15 ust. 1 u.p.d.o.p. albowiem w 

związku ze stwierdzeniem, iż strona zbyła użytkowany i niezbędny w działalności znak towarowy, a 

następnie ponosiła znaczne wydatki z tytułu nabycia licencji do jego używania, badając zasadność 

zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów podatkowych, organ był zobligowany do analizy 

całościowej okoliczności dotyczących również poszczególnych etapów transakcji związanych z 

obrotem znakiem towarowym. Argumentując ponownie zwrócono uwagę, iż zarówno doświadczenie i 

praktyka gospodarcza wskazują, że racjonalny przedsiębiorca nie pozbywa się istotnego dla 

działalności aktywa, jeżeli w konsekwencji zmuszony będzie do ponoszenia dodatkowych kosztów 

obniżających osiągany zysk i rentowność działalności, narażając się na utratę bądź nienależytą 

ochronę tego aktywa przez podmioty trzecie, uprawnione do znaku. Zatem dokonana analiza historii 

obrotu przedmiotowym prawem nie tylko nie wykraczała poza zakres zapisów art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., 

ale była niezbędna do oceny wynikającej z tego przepisu, tj. przesłanki celowości przedmiotowego 

wydatku. 

Organ nie podzielił też zarzutu naruszenia art. 14m § 1 O.p. wyjaśniając, że przedstawione we 

wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenia przyszłe zostały opisane przez stronę z 

pominięciem istotnych faktów ustalonych przez organ na podstawie zebranego materiału, tj. z 

pominięciem, iż w momencie złożenia wniosku o interpretację Spółka była właścicielem znaku 

towarowego i w sposób ciągły miała z niego korzystać. Powyższe uniemożliwiło prawidłową 

subsumpcję stanu faktycznego do art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Z tych względów brak było podstaw by 

uzyskaną przez skarżącą interpretację (nr [...]) zakwalifikować do kategorii interpretacji, o której 

mowa w art. 14m § 1 O.p. Z analogicznych względów za chybiony uznano również zarzut naruszenia 

art. 14k § 3 O.p. 

W kontekście powyższych uwag organ uznał, że przeprowadzone w sprawie postępowanie nie 

naruszało przepisów postępowania (tj. art. 120, art. 121, art. 122, art. 187 § 1 w związku z art. 191 

O.p.). Zdaniem Dyrektora Izby, organ celno-skarbowy, zobowiązany był do uwzględnienia w 
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materiale dowodowym nie tylko faktur, na podstawie których Spółka ponosiła wydatki zaliczone przez 

nią do kosztów podatkowych, ale również umów, których przedmiotem było prawo ochronne do 

wytworzonego w toku własnej działalności znaku towarowego. Z kolei umowy, jako czynności prawne 

zostały ocenione w kontekście całego zebranego materiału dowodowego, a następnie całość 

materiału poddana swobodnej ocenie, z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia. W sprawie 

prawidłowo uznano, że wydatki sporne nie spełniają kryterium celowości i racjonalności w odniesieniu 

do osiąganych przychodów, co skutkowało wydaniem decyzji na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 

W skardze wniesionej na powyższą decyzję skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika 

domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, umorzenia prowadzonego postępowania w 

sprawie zobowiązania podatkowego CIT za 2015 r., ewentualnie zobowiązania organu I instancji do 

wydania w określonym terminie decyzji orzekającej co do istoty sprawy poprzez określenie 

zobowiązania podatkowego skarżącej w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. w 

kwocie 6.638.805,00 zł oraz zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

Pełnomocnik ponowił w całości zarzuty podnoszone uprzednio w odwołaniu, dotyczące naruszenia 

przepisów postępowania, jak i przepisy prawa materialnego w sposób mający wpływ na wynik 

sprawy, tj.: 

- art. 15 ust 1 u.p.d.o.p., poprzez błędną wykładnię i nieprawidłowe zastosowanie w sprawie 

polegające na przyjęciu, że wydatki na opłaty licencyjne za używanie znaku towarowego [...] nie 

zostały poniesione przez skarżącą w celu uzyskania przychodów i w konsekwencji, że nie stanowią 

kosztów uzyskania przychodów skarżącej, 

• art. 14m § 1 O.p., poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie polegające na pominięciu przez 

Dyrektora IAS okoliczności zastosowania się przez Spółkę do otrzymanej na jej wniosek interpretacji 

indywidualnej o sygnaturze [...] z dnia 4 sierpnia 2015 r., 

• art. 14k § 3 O.p., poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie polegające na naliczeniu odsetek za 

zwłokę w zakresie związanym z zastosowaniem się przez skarżącą do wydanej na jej wniosek 

interpretacji indywidualnej (o sygnaturze [...]), 

• art. 199a § 1 O,p., polegające na przyjęciu, że pomimo braku zakwestionowania treści czynności 

prawnych organ jest uprawniony do określenia związanych z nimi skutków podatkowych w sposób 

sprzeczny z przepisami regulującymi te skutki, 

• art. 119a § 1 w zw. z art. 119f 1 O.p,. polegające na ich zastosowaniu w sprawie dotyczącej 

zobowiązania podatkowego w CIT za 2015 r. w sytuacji, gdy przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania weszły w życie dopiero w dniu 15 lipca 2016 r., 

• art. 191 O.p. poprzez błędną ocenę zebranego materiału dowodowego polegającą na przyjęciu, że 

pomimo ważnego i skutecznego przeniesienia znaku towarowego [...], skarżąca nadal wykonywała 

czynności uprawnionego do tego znaku, 

• art. 120 i art. 121 § 1 O.p., poprzez podważające zasadę legalności i zaufania do organów 

podatkowych utrzymanie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w mocy decyzji organu I 

instancji, pomimo istnienia podstaw do jej uchylenia i umorzenia postępowania w sprawie. 

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wniósł o jej oddalenie podtrzymując 

całość argumentacji zawartej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

Skargę należało uwzględnić, chociaż nie wszystkie zarzuty skargi zasługiwały na uwzględnienie. 

Zgodnie z ustaleniami organów do dnia 25.06.2015 r. Spółka korzystała z wytworzonego we własnym 

zakresie znaku towarowego [...], objętego prawem ochronnym, udzielonym na jej rzecz przez Urząd 

Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie 2015 roku ww. znak towarowy [...] był przedmiotem 
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szeregu transakcji, których stronami byli skarżąca oraz powiązane z nią kapitałowo i osobowo spółki 

B sp. z o.o. [...] (dalej: B) i C sp. z o.o. (dalej: C). W wyniku powyższych operacji Spółka wniosła znak 

towarowy [...] aportem do B sp. z o.o. [...], ta zaś, po miesiącu, sprzedała go do C sp. z o.o. Obie ww. 

spółki, dysponując prawem ochronnym do przedmiotowego znaku towarowego, zawarły ze skarżącą 

umowy licencyjne o używanie znaku towarowego [...], z tytułu których A sp. z o.o. poniosła koszty w 

wysokości 12.302.778,07 zł, zaliczając je do kosztów podatkowych. 

Istotę sporu w niniejszej sprawie stanowi kwestia, czy w świetle ustalonych w sprawie okoliczności 

faktycznych organ podatkowy miał uzasadnione podstawy do uznania, że nie stanowią kosztów 

uzyskania przychodów skarżącej (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.) wydatki związane z opłatami licencyjnymi 

za używanie znaku towarowego w sytuacji, gdy skarżąca będąc uprzednio właścicielem 

wytworzonego w toku działalności gospodarczej przedmiotowego znaku towarowego oraz 

ustanowionego na jej rzecz prawa ochronnego na ten znak, zbyła go, by następnie stać się 

licencjobiorcą przedmiotowego prawa, wskutek czego rozpoczęła ponoszenie wydatków z tytułu 

przedmiotowych opłat licencyjnych. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podkreślono, że gdyby 

Spółka takie prawo nabyła nie posiadając go wcześniej, to związek między poniesionym kosztem, a 

oczekiwanym przychodem byłby widoczny. Natomiast w sytuacji, gdy skarżąca takie prawo 

posiadała, a następnie wniosła aportem do innego podmiotu, co w konsekwencji wygenerowało po jej 

stronie koszty, to takie działanie nie może być postrzegane jako racjonalne i gospodarczo 

uzasadnione, a nadto służące osiągnięciu przychodów lub zabezpieczeniu źródła tych przychodów 

(art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.). 

Dla oceny legalności zaskarżonego rozstrzygnięcia istotna jest dokonana przez organ ocena ww. 

ciągu podejmowanych – nie tylko przez skarżącą, ale także przez osoby trzecie - czynności 

prawnych. Oceniając zgodnie z art. 199a § 1 O.p. wszystkie czynności związane z transakcjami 

obrotu znakiem towarowym [...], organ stwierdził, iż faktycznym zamiarem stron i celem 

przedmiotowych czynności nie było przeniesienie praw do znaku towarowego [...] dla zapewnienia 

jego ochrony a umożliwienie ponoszenia przez skarżącą kosztów licencji obniżających dochód do 

opodatkowania. Badając zaś na gruncie prawa podatkowego zamiar stron i cel szeregu czynności 

podjętych przez stronę nie dokonano ich "przekwalifikowania" na inną czynność prawną, a jedynie 

dokonując analizy poszczególnych operacji z punktu widzenia całokształtu działań strony organ 

stwierdził, że celem tych czynności cywilnoprawnych skutkujących ponoszeniem przez skarżącą 

wydatków z tytułu licencji, nie była działalność gospodarcza zgodna z jej istotą i przedmiotem 

działalności, a jedynie uzyskanie korzyści poprzez ponoszenie wydatków obniżających dochód 

stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Przy czym organ nie kwestionował samego faktu przeniesienia prawa do znaku towarowego i 

zawarcia umów licencyjnych, jednakże zaznaczył, że na podstawie art. 199a § 1 O.p. odmiennie 

ocenił cel i zamiar stron transakcji. Pomimo zatem niekwestionowania ważności i skuteczności 

czynności dotyczących znaku w zakresie prawa cywilnego, w zakresie prawa podatkowego organ 

uznał, iż wydatki poniesione po dokonaniu tych czynności nie spełniają przesłanek z art. 15 ust. 1 

u.p.d.o.p do uznania ich za koszty podatkowe. 

Przypomnienie ww. wywodów organu prezentujących jego stanowisko prowadzi do oczywistego 

wniosku o zastosowaniu, jako podstawy rozstrzygnięcia, klauzuli unikania opodatkowania określonej 

obecnie w art. 119a i nast. O.p. (bądź obowiązującej w stanie prawnym do 1.06.2014 r. klauzuli 

obejścia przepisów prawa podatkowego, określonej w art. 24b O.p.). To stanowisko organu oparte 

jest na założeniu, że w przypadku stwierdzenia, iż zamiarem strony było takie ułożenie czynności i 

nadanie im określonej treści, które w rezultacie prowadzi do uniknięcia opodatkowania, organ 

podatkowy ma uprawnienie do pominięcia skutków ważnych i prawnie skutecznych czynności. 
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Wystarczającą do tego podstawę prawną stanowił zaś, w mniemaniu organu, przepis art. 199a § 1 

O.p. oraz zasada autonomii prawa podatkowego. 

Przeciwnego zdania jest skarżąca, która wskazuje, że pominięcie przez organ ważnych i skutecznych 

– na gruncie prawa cywilnego – czynności cywilnoprawnych nie mogło nastąpić na podstawie 

prawidłowo interpretowanego art. 199a § 1 O.p.(organ dokonał jego wadliwej interpretacji i 

zastosowania), podobnie jak na podstawie bezpodstawnie przyjętych przez organ zasadach 

zbliżonych do tych, jakie wynikają z przepisów regulujących generalną klauzulę przeciw unikaniu 

opodatkowania, wprowadzoną do polskiego ustawodawstwa przepisem art. 119a i nast. O.p., który ze 

względu na czasowy zakres jego obowiązywania (od 15.07.2016 r.) nie mógł mieć zastosowania do 

stanu faktycznego tej sprawy, dotyczącego 2015 r. 

Pierwszoplanowe znaczenie ma więc w tym sporze zagadnienie prawidłowej wykładni art. 199a § 1 

O.p. oraz odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie tej regulacji prawnej mogło, w stanie faktycznym 

tej sprawy, doprowadzić do wniosków o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów skarżącej 

wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z opłatami licencyjnymi za używanie znaku 

towarowego, przy równoczesnym niekwestionowaniu ważności i skuteczności czynności 

cywilnoprawnych oraz uznaniu, że wystarczającym powodem do wyłączenia powyższych wydatków z 

kosztów uzyskania przychodów skarżącej jest cel działania nakierowany na uzyskanie przez nią 

korzyści podatkowej - podwyższenie kosztów podatkowych, a tym samym obniżenie dochodu do 

opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Rację w tym sporze należy przyznać skarżącej. 

W ocenie Sądu, organ dokonał błędnej wykładni przepisu art. 199a § 1 O.p., czego rezultatem było 

niewłaściwe jego zastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznego, na który składa się – co 

należy podkreślić – cały ciąg czynności i zdarzeń cywilnoprawnych, w tym dokonywanych z udziałem 

innych podmiotów - Spółek B i C. 

Błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie ww. przepisu doprowadziła do bezpodstawnego 

uznania w realiach rozpatrywanej sprawy, że faktycznym zamiarem stron i celem przedmiotowych 

czynności nie było przeniesienie praw do znaku towarowego [...] dla zapewnienia jego ochrony a 

umożliwienie ponoszenia przez skarżącą kosztów licencji obniżających dochód do opodatkowania, co 

skutkowało stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. wyłączenie powyższych wydatków z kosztów 

uzyskania przychodów. 

Doszło zatem do naruszenia art. 199a par. 1 O.p. 

Pierwszoplanowe znaczenie ma zatem w tej sprawie wykładnia art. 199a § 1 O.p. W tym zakresie 

Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela i uznaje za własne stanowisko wyrażone w 

wyroku tut. Sądu z dnia 23.01.2019 r., sygn. akt I SA/Op 378/18, w którym dokonano wykładni 

przepisu art. 199a § 1 O.p. Stąd też uzasadniając rozstrzygnięcie w tej sprawie Sąd posłuży się 

argumentami i wywodami przedstawionymi w sprawie o sygn. akt I SA/Op 278/18. 

Zgodnie z brzmieniem art. 199a § 1 O.p., 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. Jak wskazuje się w orzecznictwie, jest on – co do zasady – 

odpowiednikiem art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego, który również nakazuje badać, jaki był zgodny zamiar 

stron i cel czynności, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Jak natomiast wskazuje art. 

199a § 2 O.p., jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, 

skutki podatkowe wywodzi się z tej innej czynności prawnej (zdanie drugie art. 83 § 1 K.c.). 

W orzecznictwie wskazuje się, że art. 199a § 1 O.p. zawiera dyrektywy odczytywania treści czynności 

prawnej zgodnie z zamiarem stron tej czynności, a więc w celu poznania rzeczywistej woli stron 

czynności prawnej. Określone w tym przepisie wskazówki interpretacyjne dają pierwszeństwo 
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zgodnemu zamiarowi stron i celowi umowy przed dosłownym brzmieniem złożonych oświadczeń. 

Proces interpretacji umowy nie może się zatem ograniczać jedynie do zbadania jej tekstu, a powinien 

uwzględnić znaczenie spornych postanowień umowy, zgodnie z rzeczywistą wolą jej stron (tak Sąd 

Najwyższy w wyroku z 20.01. 2011 r., sygn. akt I CSK 193/10, LEX nr 784895, dotyczący wykładni 

art. 65 § 2 k.c., zawierającego podobny nakaz interpretowania umów, oraz Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyrokach: z 22.09.2009 r., sygn. akt II FSK 598/08; z 21.08.2013 r., sygn. akt II 

FSK 2118/11; z 4.08.2016 r., sygn. akt II FSK 2074/14 – wszystkie przywoływane w tym 

uzasadnieniu orzeczenia dostępne na stronie internetowej NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Przepis 

ten stanowi zatem wskazówkę dla organów podatkowych dokonujących w ramach postępowania 

podatkowego określonych ustaleń faktycznych, aby w sytuacji, gdy podatnik dokonał określonej 

czynności prawnej badać ją nie tylko kierując się samą jej nazwą, ale przede wszystkim przez 

pryzmat poszczególnych postanowień umownych, okoliczności, w jakich została zawarta – po to, aby 

odtworzyć jej rzeczywistą treść, a w ślad za tym, jakiej czynności prawnej strony dokonały. Również 

w wyroku z dnia 23.01.2018 r., sygn. akt II FSK 3639/15 wskazano, że określony w tym przepisie 

nakaz odczytywania treści czynności prawnej zgodnie z zamiarem stron tej czynności prawnej 

oznacza, że te elementy mają pierwszeństwo przed dosłownym brzmieniem złożonych oświadczeń a 

zatem proces interpretacji umowy nie może się ograniczać tylko do zbadania tekstu umowy, ale 

powinien uwzględniać rzeczywistą wolę stron. Zatem ta norma prawna dotyczy z reguły podatników, 

którzy mieli dobre intencje, a tylko niefortunnie sformułowali oświadczenie; powyższe wskazuje z 

kolei na konieczność jego stosowania niezależnie od tego, czy zmiana podatkowej kwalifikacji umowy 

działa na korzyść organu podatkowego, czy też podatnika. Chodzi bowiem o to, że organy podatkowe 

w toku prowadzonego postępowania określają rzeczywisty (faktyczny) przebieg transakcji pomiędzy 

uczestnikami obrotu gospodarczego, oceniając w konsekwencji skutki podatkowoprawne 

poczynionych przez siebie ustaleń faktycznych (por. wyrok NSA z dnia 19.10.2016 r., sygn. akt II FSK 

1969/16). Zatem w takich właśnie działaniach wyraża się sens wskazywanego w orzecznictwie 

"przedefiniowania" danej czynności. 

Innymi słowy, organ podatkowy na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych sprawy ustala 

rzeczywistą treść czynności, jej istotę – co mieści się w ogólnym obowiązku zrekonstruowania stanu 

faktycznego zgodnego z rzeczywistością. Ten nakaz wynika wprost z treści art. 122 § 1 i art. 187 § 1 

O.p., które obligują organy do zebrania i wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego. 

Jednak w pierwszej kolejności umowy będące przedmiotem oceny organów podatkowych powinny 

być ocenione pod względem zgodności ich nazwy z treścią (np. umowy nazwane jako "najem" czy 

"dzierżawa") i w tej fazie badania organy mogą brać pod uwagę wszelkie kryteria, w szczególności 

zamiar stron i cel umowy. Rezultatem tych czynności może być wspomniane "przedefiniowanie" tych 

umów, inaczej mówiąc – uznanie, że treść złożonych oświadczeń woli, cel zawartej umowy, 

okoliczności jej wykonania itp. dają podstawę do uznania, że są to umowy o innym charakterze (np. 

leasing, sprzedaż, użytkowanie). W takim przypadku to właśnie na podstawie tych umów organ 

podatkowy obowiązany jest określić skutki na gruncie prawa podatkowego. 

Zatem, działając na podstawie art. 199a § 1 O.p. organ podatkowy może wykazać, że między 

stronami umowy doszło do dokonania określonej czynności cywilnoprawnej, jednak "innej" niż 

wynikająca z dosłownego (niejasnego znaczeniowo) brzmienia złożonych przez nie oświadczeń woli i 

wywiedzenia z takiej właśnie czynności skutków podatkowych - a nie na podstawie błędnie nazwanej 

przez strony czynności cywilnoprawnej (por. wyroki: z dnia 13.06.2016 r., sygn. akt I SA/Gd 369/16; z 

dnia 22.05.2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2900/17; z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt III SA/Wa 4199/17). 

Dodać należy, że tak rozumiany art. 199a § 1 O.p. stanowi realizację akcentowanego przez Trybunał 

Konstytucyjny w przywoływanym przez obie strony sporu wyroku z dnia 14.06.2016 r. sygn. akt K 
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53/05 uprawnienia przysługującego organom prowadzącym postępowanie w postaci posiadania 

kompetencji proceduralnych do zbadania każdej okoliczności istotnej z punktu widzenia przepisów 

prawa podatkowego, a zatem także kompetencji do badania treści czynności cywilnoprawnych i 

określania ich konsekwencji prawnopodatkowych. 

Sąd podkreśla, że istota tych kompetencji musi być jednak prawidłowo rozumiana. Badanie 

rzeczywistej treści czynności prawnej i wyprowadzenie z niej skutków podatkowych jest czym innym, 

niż uznanie, że wykazanie celu działania w postaci osiągnięcia zamierzonego, korzystnego dla strony 

rezultatu podatkowego jest wystarczające do pominięcia skutków podatkowych ważnych i uznanych 

za skuteczne (oraz nie uznanych za pozorne) czynności prawnych a w konsekwencji wyłączenia z 

kosztów uzyskania przychodów skarżącej, tak jak w tej sprawie, wydatków poniesionych na opłaty 

licencyjne za używanie znaku towarowego - na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Jak wskazał NSA w 

wyroku z dnia 15.01.2016 r., sygn. akt II FSK 3162/13, okoliczność, 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. Natomiast przepis art. 199a § 1 tej ustawy obliguje organy do 

ustalenia, do jakiej czynności prawnej w rzeczywistości (faktycznie) doszło – w miejsce czynności 

wskazywanej przez podatnika – jeżeli odmienny charakter takiej operacji wynikał z jej treści i zamiaru 

stron. Natomiast, co istotne w tej sprawie, przepis ten nie zezwala na zanegowanie transakcji, nawet 

jeśli została ona przeprowadzona w celu uzyskania korzyści podatkowych (por. wyrok NSA z dnia 

26.01.2018 r., II FSK 112/16). 

W kontrolowanej sprawie organ, mimo powołania się na przepis art. 199a § 1 O.p. nie wykazał, do 

jakiej czynności prawnej w rzeczywistości doszło. Przyjął bowiem, co wprost wynika z uzasadnienia 

zaskarżonej decyzji, że czynności skarżącej, choć ważne i skuteczne, były nakierowane na 

osiągnięcie korzyści podatkowej, a to - co trafnie akcentuje pełnomocnik w skardze – zdaniem organu 

oznaczało de facto posłużenie się konstrukcją prawną zbliżoną do obejścia prawa, uregulowaną (od 

dnia 15 lipca 2016 r.) w art. 119a i nast. O.p.). W 2015 r. przepis ten jednak nie obowiązywał. 

Należy wyjaśnić - za poglądem NSA wyrażonym m.in. w wyroku z 13.10.2017 r., sygn. akt II FSK 

2690/15 - że instytucja obejścia prawa podatkowego nie może być utożsamiana z uprawnieniem 

organów podatkowych, o którym mowa w art. 199a § 1 O.p., a więc z uprawnieniem do ustalania 

rzeczywistej treści czynności cywilnoprawnej. Jego zakres i granice wykazuje szereg orzeczeń sądów 

administracyjnych, jak: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2017 r., I SA/Po 1257/16; wyrok 

NSA z dnia 8 kwietnia 2016 r., II FSK 2047/14, wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r., II FSK 2118/11. 

W orzeczeniach tych podkreślano, że przepis art. 199a O.p. nie stanowi tzw. klauzuli obejścia prawa 

podatkowego. Innymi słowy, możliwość badania treści czynności prawnej przez pryzmat zgodnego 

zamiaru stron i celu czynności a nie tylko dosłownego brzmienia oświadczeń woli stron czynności w 

żadnym razie nie daje organom podatkowym – w stanie prawnym obowiązującym od 1 września 

2005 r. do 15 lipca 2016 r. – podstaw do uznania, że jest to samodzielna podstawa do 

zakwestionowania, dla celów podatkowych, skutków ważnej czynności prawnej. Ten kierunek 

wykładni został podtrzymany w późniejszych orzeczeniach, np. w wyroku z dnia 26.01.2018 r., II FSK 

112/16, w którym jednoznacznie potwierdzając ww. stanowisko NSA stwierdził, iż "Regulacja art. 

199a § 1 O.p. nie zezwala na zanegowanie transakcji, nawet jeżeli została przeprowadzona w celu 

uzyskania korzyści podatkowych w rozumieniu art. 119a i nast. O.p., a konsekwencji również na 

rekonstrukcję stanu faktycznego, jaki w określonych uwarunkowaniach ekonomicznych byłby 

"odpowiedni", lecz wyłącznie na wyprowadzenie skutków podatkowych z rzeczywistej czynności 

prawnej" (tak samo NSA w wyroku z dnia13.10.2017 r., sygn. akt II FSK 2690/15). Takie stanowisko 
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prezentuje również piśmiennictwo wskazując, że "...przepis ten jest nieprzydatny przy zwalczaniu 

skutków np. umów, które są zawierane nie dla pozoru, ale po to, by uciec od opodatkowania" – por. 

L. Etel, Komentarz do art. 119a O.p. Wyd. LEX). 

Natomiast argumentacja, którą posłużył się organ, wprost wskazuje na przyjęcie stanowiska, że 

celem przeprowadzenia szeregu czynności cywilnoprawnych nie było, zgodnie z ich istotą i 

przedmiotem, przeniesienie praw do znaku (prawa i obowiązki wynikające z praw do znaku nadal 

były realizowane przez Spółkę), gdyż w rzeczywistości jedyną przyczyną przeprowadzenia 

kontrolowanych przez Spółkę transakcji było uzyskanie możliwości podwyższenia kosztów 

podatkowych o wydatki poniesione z tytułu opłat licencyjnych na podstawie umów licencyjnych o 

używanie znaku towarowego [...], zawartych z B i C, co miało dawać podstawę do pominięcia 

skutków ważnych i skutecznych czynności prawnych, a w konsekwencji do wyłączenia z kosztów 

uzyskania przychodów Spółki powyższych wydatków z tytułu opłat licencyjnych. 

Organ przy tym nie twierdził, by ww. czynności zostały zrealizowane w warunkach pozorności. 

Opisany i ustalony w sprawie rodzaj i tok podejmowanych kolejno czynności niewątpliwie dowodzi, że 

zostały one podjęte w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Jednakże, czego organ nie 

kwestionuje, wszystkie te działania zostały podjęte na podstawie obowiązującego prawa, podobnie 

jak wszystkie skutki prawne, których strona była "beneficjentem", wynikały z przepisów prawa. Całość 

podejmowanych w sprawie działań (zaznaczyć należy, że nie tylko przez stronę, ale także przez inne 

podmioty) znajdowała oparcie w przepisach prawa podatkowego, cywilnego i handlowego, były one 

następstwem określonych zdarzeń faktycznych i miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. 

Niewątpliwym jest również, iż w ostatecznym wyniku przyniosły one skarżącej wymierną korzyść w 

postaci obniżenia dochodu do opodatkowania. 

Jednakże to, że skutki tych działań były dla strony korzystne podatkowo, a wręcz doprowadziły do 

zmniejszenia dochodu do opodatkowania, nie oznacza – co trafnie zarzucono w skardze - iż w stanie 

prawnym obowiązującym w 2015 r. istniały podstawy prawne do pominięcia – wyłącznie na 

podstawie art. 199a § 1 O.p. – skutków tych ważnych i skutecznych prawnie czynności. Przepis ten, 

dodany z dniem 1.09.2005 r., nie wprowadza bowiem klauzuli nadużycia prawa, dotycząc wyłącznie 

ustalenia treści czynności prawnej. Z kolei § 2 tego artykułu ma zastosowanie jedynie w przypadku 

stwierdzenia istnienia w obrocie pozornej czynności prawnej a nie czynności prawnej dokonanej 

wyłącznie w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu podatkowego, niemającej jednak cech 

czynności pozornej (por. wyrok NSA z dnia 15.01.2016 r., sygn. akt II FSK 3162/13). 

Powyższy kierunek wykładni omawianego przepisu, wykluczający możliwość uznania go za podstawę 

do stosowania w prawie podatkowym klauzuli obejścia tego prawa jest zgodny ze stanowiskiem 

Trybunału Konstytucyjnego zawartym w wyroku z dnia 11.05.2014 r., sygn. akt K 4/03, iż "jeżeli 

podatnik dokonuje czynności zgodnych z prawem, zaś ich cel nie jest przez prawo zakazany (w tej 

sprawie: darowizny udziałów w spółkach z o.o., umorzenie udziałów i uzyskanie z tego tytułu 

wynagrodzenia, darowizny środków pieniężnych, zmiany umów Spółek zgodnie przepisami K.s.h., 

uzyskanie interpretacji przepisów prawa podatkowego), to osiągnięcie w ten sposób pozytywnego dla 

podatnika rezultatu podatkowego nie powinno być traktowane na równi z celami prawnie 

zakazanymi". Konsekwentnie zatem w judykaturze przyjmuje się, że po uchyleniu art. 24b O.p., a 

mianowicie gdy została uchylona, ww. wyrokiem Trybunału, ogólna klauzula zakazująca unikania 

opodatkowania, stan ten był równoznaczny z zakazem pomijania przez organy podatkowe skutków 

podatkowych czynności prawnej dokonanej wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej (tak 

NSA w wyrokach z dnia: 15.01.2016r., II FSK 3162/13 i z dnia 7.09.2016 r., II FSK 3503/14). 

Powyższe oznacza, że pominięcie skutków prawnych dokonanych czynności byłoby ewentualnie 

możliwe w dawnym porządku prawnym, pod rządami wspominanego art. 24b § 1 O.p., ale ten przepis 



144 
 

został ww. wyrokiem Trybunału uznany 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 2016 r., poz. 846) obowiązuje dopiero 

od 15 lipca 2016 r., przy czym zgodnie z jej art. 7, przepisy art. 119a-119f ustawy zmienianej w art. 1 

mają zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Na 

marginesie wskazać można, że w krótkim czasie po wprowadzeniu ww. klauzuli weszła w życie 

dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. (dyrektywa ATAD), ustanawiająca przepisy mające 

na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 193 z 19.07.2016, s. 1). Zawarte są w niej m.in. 

regulacje dotyczące zwalczania sztucznych transakcji, których zasadniczym celem jest uzyskanie 

korzyści podatkowych niezgodnych z celem ustawy podatkowej. Przepisy dyrektywy ADAT były 

podstawą do dokonania nie tylko nowelizacji m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

gdzie w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej podniesiono, że "jednym ze stosownych przez 

podatników mechanizmów optymalizacji mających za przedmiot prawa uznawane za wartości 

niematerialne i prawne jest przenoszenie takich praw do podmiotów powiązanych, a następnie 

korzystanie z tych praw na podstawie licencji bądź ich ponowne nabycie po nowej (podwyższonej) 

wartości podatkowej. Uznając generalnie, iż wyłącznym bądź głównym celem tego rodzaju operacji 

jest uzyskanie korzyści podatkowej w postaci generowania kosztów uzyskania przychodów, które w 

przypadku braku takiego działania nie wystąpiłyby, w projekcie przewiduje się wprowadzenie do 

ustawy o CIT regulacji ograniczającej wysokość takich kosztów – do wysokości uprzednio 

wykazanych przez podatnika przychodów ze zbycia przedmiotowych praw i wartości o charakterze 

niematerialnym (zob. wyrok WSA w Opolu z dnia 28.11.2018 r., sygn. akt I SA/Op 239/18). Ponadto 

Dyrektywa ADAT była powodem zmiany z dniem 1 stycznia 2019 r. art. 119a O.p. (treść tego 

przepisu ma odpowiadać ujęciu wynikającym z art. 6 ust. 1 dyrektywy ATAD). 

Tym samym w sprawie niniejszej organ nie miał upoważnienia do użycia takiej argumentacji, jakby 

klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania obowiązywała. Brak jej obowiązywania jest 

równoznaczny z zakazem pomijania przez organy podatkowe skutków podatkowych czynności 

prawnej dokonanej wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. W konsekwencji, o ile 

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

rodzajem czynności wiąże system podatkowy. Sąd podziela wywód WSA w Warszawie zawarty w 

wyroku z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt III SA/Wa 4199/17, że gdyby uznać, iż art. 199 § 1 O.p. stanowił 

wystarczającą regulację dla zakwestionowania skutków podatkowych czynności prawnych, to zbędne 

byłoby wprowadzanie normy dotyczącej wprost klauzuli zakazującej unikania opodatkowania. Przepis 

ten, jak to wyraźnie wskazano w wyroku z dnia 26.01.2018 r., II FSK 112/16 (co jest akceptowane 

także w innych powyżej przywołanych orzeczeniach), nakłada na organ podatkowy obowiązek 

"przedefiniowania" (jak wskazuje się w skardze: "rekwalifikacji") rodzaju czynności prawnej, do jakiej 

w rzeczywistości (faktycznie) doszło, w stosunku do wskazywanej przez podatnika - ale w sytuacji, 

gdy ustalone zostanie, że odmienny charakter takiej operacji wynikał z jej treści, zamiaru stron, oraz 

celu (przykładowo, choć strona nazwała umowę jako "leasing", a w rzeczywistości umowa spełniała 

wszystkie cechy umowy sprzedaży – to wówczas, przy zastosowaniu art. 199 § 1 O.p. organ 

uwzględni skutki podatkowe wynikające z umowy sprzedaży a nie z leasingu). Jednakże organ 

wydający rozstrzygnięcie wprost przyznał w odpowiedzi na skargę, że takiego "przedefiniowania" nie 

dokonywał, uznał bowiem że dokonane czynności są ważne i skuteczne. Oznacza to, że organ w 

istocie normy tej – w jej prawidłowym ujęciu - nie zastosował w sprawie, posługując się – co trafnie 

podniesiono w skardze – nieznajdującą oparcia w adekwatnym dla stanu tej sprawy stanie prawnym 

klauzulą unikania opodatkowania. Takiego działanie wynikało z wadliwego założenia, że 
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wystarczające jest ustalenie, iż celem podatnika było dokonanie danej czynności w celu obejścia 

przepisów prawa podatkowego. Zatem mimo wskazania na przepis art. 199a § 1 O.p. organ nie 

wyjaśnił, jakich czynności strona w rzeczywistości dokonała, które z tych czynności – spośród wielu 

czynności faktycznych i prawnych prowadzących w ostatecznym wyniku do zawarcia z ww. 

podmiotami umów licencyjnych na używanie przez skarżącą znaku towarowego [...]- są poddawane 

tego rodzaju ocenom i jakie wnioski z tej analizy organ wyprowadza. 

Z kolei art. 199a § 2 O.p. reguluje sytuację, w której podatnicy ukryli przed fiskusem rzeczywistą 

czynność prawną, skrywając ją pod pozorem czynności innej, ujawnionej na zewnątrz. Zatem w 

stanie prawnym obwiązującym w 2015 r. organ podatkowy mógł nie uwzględnić skutków 

podatkowych tylko tych czynności, które uznał za pozorne (art. 199a § 1 w związku z art. 83 § 1 K.c.) 

natomiast nie mógł tego uczynić w przypadku, gdy czynności uznawał za ważne i skuteczne prawnie 

(zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 2.05.2018 r., sygn. akt III SA/WA 1586/17, z dnia 22.05.2018 

r., sygn. akt III SA/Wa 2900/17, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6.12.2017 r., sygn. akt I SA/Bd 

896/17, WSA w Rzeszowie z dnia 11.09.2018 r., sygn. akt I SA/Rz 528/18). Jak stwierdził NSA w 

wyroku z dnia 15.01.2016 r., II FSK 3162/13, organ podatkowy nie może całkowicie pominąć skutków 

podatkowych czynności podatnika uznanych za ważne. 

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. 

W konkluzji stwierdzić należy, że całość argumentacji organu, koncentrującego się na wykazaniu celu 

działania skarżącej w postaci obejścia przepisów prawa podatkowego, musiała zostać oceniona jako 

wadliwa i niemogąca stanowić prawidłowej podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Sąd podziela zarzuty 

skargi, że organ podatkowy nadały przepisowi art. 199a § 1 O.p. takie znaczenie, jakie w polskim 

prawie podatkowym zyskał art. 119a tej ustawy, ale dopiero od 15 lipca 2016 r. Tym samym w pełni 

uzasadniony jest podniesiony w skardze zarzut naruszenia 199a § 1 O.p. w sposób, który miał istotny 

wpływ na wynik sprawy. Powyższe musiało skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji na podstawie 

art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 – dalej jako "p.p.s.a."). 

Uznanie za uzasadniony tego zasadniczego zarzutu skargi, a zatem o braku podstaw prawnych w 

2015 r. do zastosowania instytucji obejścia przepisów prawa podatkowego (unikania opodatkowania) 

tylko w oparciu o przepis art. 199a § 1 O.p. i pominięcia na tej podstawie ważnych i skutecznych 

czynności prawnych czyni uzasadnionymi także dalsze zarzuty skargi, będące konsekwencją tego 

pierwszego, uwzględnionego przez Sąd, zarzutu. Nie było bowiem podstaw prawnych do podjęcia 

rozstrzygnięcia w oparciu o wadliwie zinterpretowaną, a w konsekwencji błędnie zastosowaną do 

stanu faktycznego tej sprawy, normę art. 199a § 1 O.p. Biorąc pod uwagę powyższe Sąd stanął na 

stanowisku, że zaskarżona decyzja narusza art. 199a § 1 O.p. oraz art. 120, art. 121 § 1 i art. 191 

O.p. 
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W ponownie przeprowadzonym postępowaniu organ uwzględni przedstawioną powyżej ocenę 

prawną wykluczającą możliwość - wyłącznie na podstawie art. 199a § 1 O.p. - zastosowania klauzuli 

unikania opodatkowania w sytuacji, gdy każda, składająca się na schemat operacyjny, czynność 

prawna i faktyczna, została uznana przez organ za ważną i skuteczną. Równocześnie ponownie 

oceniając stan sprawy organ uwzględni prawidłową, szeroko opisaną powyżej, interpretację art. 199a 

§ 1 O.p. i stosując się do niej ustali, czy, a jeśli tak, to jaki w rzeczywistości charakter miały dokonane 

przez skarżącą czynności prawne ze spółkami B i C. 

W konsekwencji powyższego, przedwczesne na tym etapie postępowania byłoby odnoszenie się do 

zarzutów naruszenia przepisu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., gdyż ocena prawidłowości zastosowania przez 

organ podatkowy norm materialnoprawnych jest możliwa dopiero po prawidłowo przeprowadzonym 

postępowaniu podatkowym, w wyniku którego ustalony zostanie niebudzący wątpliwości stan 

faktyczny sprawy, oparty zwłaszcza o wszechstronną i wnikliwą ocenę transakcji kontrolowanej 

Spółki ze wskazanymi wyżej podmiotami. 

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 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. 

Z analogicznych względów, za nietrafny Sąd uważa zarzut naruszenia art. 14k § 3 O.p., poprzez 

naliczenie odsetek za zwłokę w zakresie związanym z zastosowaniem się - zdaniem pełnomocnika - 

przez A Sp. z o.o. do interpretacji indywidualnej o sygnaturze [...]. 

O kosztach postępowania, obejmujących zwrot uiszczonego wpisu od skargi w kwocie 23.376 zł oraz 

koszty zastępstwa procesowego doradcy podatkowego w kwocie 7.200 zł i 17 zł opłaty skarbowej od 

pełnomocnictwa orzeczono na podstawie art. 200 w związku z art. 202 § 4 P.p.s.a. w związku z § 3 
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ust. 1 pkt 1) lit. g) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 

wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę 

podatkowego z urzędu (Dz.U z 2011r. Nr 31, poz. 153).  

 

  



148 
 

8. I SA/Op 86/19 - Wyrok WSA w Opolu – art. 15 ust. 1 UPDOP 

Data orzeczenia 
 

2019-08-19 orzeczenie nieprawomocne 
 

Data wpływu 
 

2019-03-18  

Sąd 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu  

Sędziowie 
 

Aleksandra Sędkowska /sprawozdawca/ 

Gerard Czech 

Grzegorz Gocki /przewodniczący/  

Symbol z opisem 
 

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych  

Hasła tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Skarżony organ 
 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

Treść wyniku 
 

Oddalono skargę  

Powołane przepisy 
 

Dz.U. 2011 nr 74 poz 397 art. 15 ust. 1 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

- tekst jednolity  

SENTENCJA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA 

Grzegorz Gocki Sędziowie Sędzia NSA Gerard Czech Sędzia WSA Aleksandra Sędkowska (spr.) 

Protokolant Starszy inspektor sądowy Iwona Bergiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 

2019 r. sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w [...] na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Opolu z dnia 14 stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku 

dochodowym od osób prawnych za 2014 r. oraz odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie 

zaliczek na ten podatek oddala skargę.  

UZASADNIENIE 

Zaskarżoną decyzją z dnia 14.01.2019 r. (sprostowaną postanowieniem z dnia 14.01.2019 r.) 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu (dalej jako: Dyrektor IAS), działając na podstawie art. 

233 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze 

zm.) [dalej jako: O.p.], po rozpatrzeniu odwołania A Spółki z o.o. w [...] (dalej jako: skarżąca, strona, 

Spółka, podatniczka) od decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu (dalej: organ I 

instancji) z dnia 6.04.2018r. określającej zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych należnego od Spółki za 2014r. w wysokości 2.692.086,00 zł oraz odsetki za zwłokę od 

nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące od 

stycznia do grudnia 2014r., wyliczone na dzień 31 marca 2015r. w kwocie 4.717,00 zł - utrzymał w 

mocy decyzję organu I instancji. 

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy. 

W badanym roku Spółka prowadziła działalność w zakresie sprzedaży hurtowej 

niewyspecjalizowanej. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Spółki wynika, iż jest ona 

dostawcą rozwiązań technologicznych [...]. 

W wyniku wszczętej wobec strony w dniu 17.02.2016r. kontroli podatkowej stwierdzono 

nieprawidłowości mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania i należnego podatku 

dochodowego za ten rok podatkowy. 

W następstwie poczynionych przez organ podatkowy I instancji ustaleń, Spółka złożyła korektę 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2014 r., w której uwzględniła 

część ustaleń poczynionych w toku kontroli podatkowej. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110740397
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W konsekwencji organ I instancji wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości 

zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r., w wyniku którego 

stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu kosztów uzyskania przychodów, tj. stwierdzono 

ich zawyżenie łącznie o kwotę 1.134.656,86 zł poprzez: 

1. dwukrotne zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów (w latach 2014 i 2015) kwoty 237,77 

zł wynikającej z faktury z dnia 15.08.2014r. nr [...] wystawionej przez B, w wyniku błędnej interpretacji 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1197) [dalej: ustawa zmieniająca]. 

2. zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów za 2014r. łącznie kwoty 1.134.419,09 zł, 

stanowiącej opłaty licencyjne poniesione przez Spółkę na rzecz podmiotu powiązanego, tj. "C Sp. z 

o.o. Sp. j. z tytułu używania słowno-graficznego znaku towarowego "[...]" o numerze prawa 

ochronnego No [...]. W tym zakresie, organ I instancji - na podstawie całości zgromadzonego w 

sprawie materiału dowodowego, w tym m.in.: dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji 

wniesienia znaku towarowego przez Spółkę do podmiotu powiązanego, dokumentacji podatkowej 

spółki "C" Sp. z o.o. Sp. j. dotyczącej udzielenia przez tę spółkę licencji znaku towarowego na rzecz 

podmiotu powiązanego, wyjaśnień przedstawionych przez pełnomocnika Spółki oraz prezesa 

zarządu M. Ł., dokumentacji przekazanej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu 

dotyczącej działalności "C" Sp. z o.o. Sp. j. - kierując się dyspozycją art. 199a § 1 O.p., obligującą 

organy podatkowe przy dokonywaniu ustaleń w zakresie treści czynności prawnej, do uwzględniania 

zgodnego zamiaru stron i celu czynności, a nie tylko dosłownego brzmienia oświadczeń woli 

złożonych przez strony czynności - stwierdził, że ww. wydatki nie zostały poniesione w celu 

osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 

15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 

r., nr 74, poz. 397) [dalej jako: ustawa o CIT], w brzmieniu obowiązującym w 2014r., ale jedynie w 

celu podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, a w konsekwencji w celu obniżenia dochodu do 

opodatkowania. W wyniku przeprowadzonych czynności w toku kontroli podatkowej, a następnie 

postępowania podatkowego ustalono bowiem, że "A" Sp. z o.o. wniosła znak towarowy "[...]" aportem 

do D Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 12 czerwca 2014r., która to spółka tego samego dnia sprzedała go do 

"C" Sp. z o.o. Sp. j. Spółka ta, dysponując prawem ochronnym do przedmiotowego znaku 

towarowego również w dniu 12 czerwca 2014r. zawarła ze Spółką umowę licencyjną o używanie 

znaku towarowego "[...]", z tytułu której A Sp. z o.o. poniosła ww. wydatki z tytułu opłat licencyjnych, 

zaliczając je do kosztów podatkowych. 

W toku prowadzonego postępowania podatkowego w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, organ I 

instancji pozyskał również informację od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w 

zakresie z ustaleń dokonanych podczas prowadzonych postępowań podatkowych wobec D Sp. z o.o. 

S.K.A. oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j., z których wynika, że w odniesieniu do: 

a) D Sp. z o.o. S.K.A.: 

- nie stwierdzono żadnych istotnych transakcji poza nabyciem prawa ochronnego do znaku 

towarowego "[...]" w formie aportu i sprzedaży ww. znaku towarowego, 

- spółka w czerwcu 2014r. nie zatrudniała pracowników, 

- pierwszy rok obrotowy spółki trwał od 20 listopada 2013r. do dnia 31 grudnia 2014r., 

b) C Sp. z o.o. Sp. j.: 

- nie stwierdzono innych istotnych transakcji poza nabyciem prawa ochronnego do znaku 

towarowego "[...]" i wynajmu tego znaku dla A Sp. z o.o., 

- spółka w czerwcu 2014r. nie zatrudniała pracowników, 

- pierwszy rok obrotowy spółki trwał od 20 listopada 2013r. do 31 grudnia 2014r. 
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Jednocześnie w odniesieniu do ww. spółek poinformowano, że w czerwcu 2014r. nie prowadziły w 

pełni działalności gospodarczej ze względu na to, iż na dzień ich założenia grupa E była w fazie 

rozwoju strategii biznesowej. W 2014r. głównym zapleczem wykorzystywanym przez ww. spółki były 

ich siedziby, znajdujące się w [...] przy ul. [...] oraz wiedza i umiejętności osób zasiadających w ich 

organach. 

W konsekwencji, po dokonaniu analizy materiału dowodowego w kontekście całokształtu okoliczności 

towarzyszących transakcjom przenoszącym prawo ochronne znaku do spółek D Sp. z o.o. S.K.A. 

oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j., organ I instancji stwierdził, że Spółka, w pełni kontrolująca proces 

przeniesienia prawa do znaku towarowego, a następnie jako strona umów licencyjnych z "C" Sp. z 

o.o. Sp. j., zaliczając wskazane wyżej wydatki do kosztów uzyskania przychodów, nie działała w celu 

uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, lecz dążyła do 

zawyżenia kosztów uzyskania tych przychodów. A zatem, organ I instancji stwierdził, iż poniesione w 

2014r. na rzecz C Sp. z o.o. Sp. j. wydatki z tytułu opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego 

"[...]" w kwocie netto łącznie 1.134.419,09 zł nie stanowią kosztów podatkowych w rozumieniu art. 15 

ust. 1 ustawy CIT. 

Mając powyższe na uwadze, w zakresie ewidencji dokumentów objętych kontrolą stwierdzono, iż 

powyżej wskazane nieprawidłowości w zakresie kosztów uzyskania przychodów za 2014r. stanowią o 

wadliwości ksiąg podatkowych. Jednocześnie dane wynikające z ksiąg podatkowych uzupełnione 

dowodami uzyskanymi w toku kontroli podatkowej, a następnie postępowania podatkowego pozwoliły 

na wyliczenie podstawy opodatkowania dla rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 

2014r. W ramach postępowania podatkowego nie stwierdzono nierzetelności ksiąg podatkowych. 

W konsekwencji powyższych ustaleń, organ I instancji wykazane w korekcie zeznania podatkowego 

za 2014r. (CIT-8) koszty uzyskania przychodów w kwocie 62.838.587,68 zł obniżył o kwotę łącznie 

1.134.656,86 zł (237,77 zł + 1.134.419,09 zł) i ustalił w kwocie 61.703.930,82 zł, natomiast wykazane 

przychody w kwocie 75.901.905,89 zł uznano za prawidłowe. 

Mając na uwadze, iż powyższe ustalenia w zakresie kosztów uzyskania przychodów miały wpływ na 

wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych należnych za 2014r., 

organ I instancji dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę należnych na dzień 31 marca 2015r. od 

niezapłaconych w terminie zaliczek na ten podatek. Stąd decyzją z dnia 6.04.2018r. Naczelnik 

Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu określił zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od 

osób prawnych należnego od Spółki za 2014r. w wysokości 2.692.086,00 zł oraz odsetki za zwłokę 

od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące od 

stycznia do grudnia 2014r., wyliczone na dzień 31 marca 2015r. w kwocie 4.717,00 zł. 

Po rozpatrzeniu odwołania Spółki, Dyrektor IAS w Opolu wydał opisaną na wstępie decyzję. 

W uzasadnieniu organ wskazał, że na obecnym etapie sprawy sporne są ustalenia dotyczące tego, 

czy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w 2014r. opłaty licencyjne za używanie 

znaku towarowego w sytuacji, gdy będąc właścicielem wytworzonego w toku działalności 

gospodarczej znaku towarowego oraz ustanowionego na jej rzecz prawa ochronnego na ten znak, 

zbyła go, by następnie stać się licencjobiorcą przedmiotowego prawa, wskutek czego rozpoczęła 

ponoszenie wydatków z tytułu przedmiotowych opłat licencyjnych, zaliczając je do kosztów 

podatkowych. 

Spółka nie kwestionowała już bowiem pozostałych ustaleń organu, w tym tych dotyczących 

nieuwzględniania w kosztach uzyskania przychodów kwoty 237,77 zł wynikającej z faktury VAT z 

dnia 15.08.2014 r. nr [...] wystawionej przez B. W sprawie ustalono, że kwota 237,77 zł (z ww. 

faktury) została dwukrotnie zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów (za lata 2014 i 2015), 

co wynika z wyjaśnień Spółki przedłożonych w toku kontroli podatkowej. W tym zakresie ustalono, iż 
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ww. faktura, której termin płatności upływał z dniem 14 października 2014r., została opłacona w dniu 

23 stycznia 2015r. A zatem stosownie do przepisu art. 15b ustawy o CIT (w brzmieniu 

obowiązującym w 2014r.), który to miał zastosowanie w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy, 

Spółka była zobowiązana - w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, tj. do dnia 13 

listopada 2014r. - do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tej faktury. 

W toku kontroli Spółka wyjaśniła, iż na potrzeby wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób 

prawnych za grudzień 2014r. kwota kosztów uzyskania przychodów została pomniejszona o kwotę 

niezapłaconych faktur, natomiast pozycja ta omyłkowo nie została wykazana w wyliczeniu podatku 

dochodowego w zeznaniu CIT-8 za 2014r. Prawidłowo zatem organ I instancji stwierdził, iż doszło do 

dwukrotnego zaliczenia Kwoty 237,77 zł wynikającej z ww. faktury VAT nr [...] w ciężar kosztów 

uzyskania przychodów, tj. w 2014 i w 2015. Powyższe istotnie doprowadziło do zawyżenia kosztów 

uzyskania przychodów za 2014r. o wartość widniejącą na tej fakturze. A zatem, zasadnym było 

wyłączenie tej faktury z kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez Spółkę w 2014r. 

Natomiast odnośnie kwestii spornej dotyczącej transakcji z wykorzystaniem znaku towarowego "[...]" 

organ odwoławczy zasadniczo podzielił ustalenia i argumenty Naczelnika Opolskiego Urzędu 

Skarbowego w Opolu, co szeroko omówiono w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, gdzie dokonano 

analizy działalności skarżącej Spółki oraz podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, tj. D sp z 

o.o. S.K.A. oraz C sp. z o.o. sp. j. jak i przeprowadzonych pomiędzy ww. podmiotami transakcji 

dotyczących przedmiotowego znaku towarowego. 

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego organ doszedł do 

wniosku, iż jedynym celem ponoszenia przez skarżącą Spółkę spornych wydatków w postaci opłat z 

tytułu licencji na korzystanie ze zbytego wcześniej, bez racjonalnego uzasadnienia, prawa 

ochronnego, w rzeczywistości nie było osiągnięcie przychodów (przed zbyciem znaku strona osiągała 

przychody z tytułu używania znaku i mogła je nadal osiągać nie zbywając go; z kolei po zbyciu zajęła 

pozycję ekonomicznego właściciela prawa ochronnego do znaku, odpowiedzialnego faktycznie za 

kondycję znaku, wykonując czynności jak uprawniona), ani też zabezpieczenie lub zachowanie źródła 

przychodu (zbywając znak do podmiotów nieposiadających środków i możliwości "do opieki" nad 

przedmiotowym znakiem Spółka potencjalnie naraziła się na możliwość jego utraty). Racjonalny 

przedsiębiorca dąży do minimalizacji ponoszonych w loku działalności kosztów, tymczasem 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 to transakcje nie znajdują żadnego racjonalnego uzasadnienia. Cel taki nie wyczerpuje 

przesłanek art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zdaniem 

organu, 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. 

W konsekwencji Dyrektor IAS uznał za uzasadnione wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 

Spółki opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego "[...]" w kwocie netto łącznie 1.134.419,09 

zł. Stwierdził bowiem, że wydatki te nie były ponoszone w celu uzyskania przychodu lub zachowania 

albo zabezpieczenia źródła przychodów, ale w celu obniżenia podstawy opodatkowania. 

We wniesionej skardze pełnomocnik Spółki wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz 

poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów 

postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zaskarżonej decyzji zarzucono: 

1) naruszenie przepisów postępowania, tj.: 

a) art. 122 w zw. z art. 187 § 1 i art. 191 O.p. poprzez brak podjęcia w toku prowadzonego 

postępowania działań w zakresie koniecznym w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, co 
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skutkowało sprzeczną z zasadami logiki i doświadczenia życiowego oceną zebranego materiału 

dowodowego oraz wadliwym ustaleniem stanu faktycznego sprawy, jak również poprzez 

przekroczenie przez organ zasady swobodnej oceny dowodów z uwagi na brak kompleksowej analizy 

oraz wybiórcze traktowanie dowodów, w tym pomijanie składanych w toku postępowania wyjaśnień 

Spółki (w szczególności wyjaśnień składanych przez Prezesa Zarządu Spółki M. Ł.), w celu 

udowodnienia tez założonych z góry przez organ, a stojących w sprzeczności ze zgromadzonym 

materiałem dowodowym, co skutkowało uznaniem, że dokonane przez Spółkę czynności dotyczące 

znaku towarowego nie miały uzasadnienia gospodarczego, a jedynie zmierzały do osiągnięcia 

korzyści podatkowych przez Spółkę, 

b) art. 139 w zw. z art. 140 O.p. poprzez nieuzasadnione okolicznościami niezałatwienie sprawy w 

wyznaczonym terminie, w szczególności długotrwałe niepodejmowanie jakichkolwiek czynności 

dowodowych przez organ, jak również wewnętrzne ustalenie planowanego rozstrzygnięcia sprawy 

przed dniem dopuszczenia wszystkich dowodów istotnych dla jej rozstrzygnięcia; 

2) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez błędną wykładnię 

oraz niewłaściwe zastosowanie, polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że wydatki z tytułu opłat 

licencyjnych poniesione przez Spółkę w 2014 r. na rzecz C Sp. z o.o. sp.j. na łączną kwotę 1.134 

419,09 zł podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów Spółki za 2014 r. na podstawie art. 

15 ust. 1 ustawy o CIT, co organ wywodzi z dokonanych w sprzeczności ze stanem faktycznym 

sprawy ustaleń, jakoby koszty te nie zostały poniesione przez Spółkę w celu osiągnięcia przychodów 

lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, lecz wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści 

podatkowej (obniżenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania), podczas gdy prawidłowa 

ocena co do zastosowania przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT powinna doprowadzić do 

stwierdzenia, że ww. wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki. 

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w 

sprawie. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje: 

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa w sposób i 

w zakresie określonym w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) – dalej w skrócie: 

[p.p.s.a.], a zatem poprzez naruszenie przepisów prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na 

wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania podatkowego oraz 

naruszenia przepisów prawa procesowego, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Nie 

wystąpiły też okoliczności określone w art. 145 § 1 pkt 2 tej ustawy. 

Kontroli Sądu poddana została decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 

14.01.2019 r. w przedmiocie określenia Spółce zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych należnego za 2014 r. w wysokości 2.692.086,00 zł oraz odsetek za zwłokę od 

nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące od 

stycznia do grudnia 2014r., wyliczonych na dzień 31 marca 2015r. w kwocie 4.717,00 zł. 

Analiza akt sprawy i zarzutów wniesionej przez Spółkę skargi wskazuje, że na obecnym etapie 

sprawy istotą sporu jest ocena, czy w ustalonym stanie faktycznym mogą stanowić koszty uzyskania 

przychodów Spółki w 2014 r. opłaty licencyjne za używanie znaku towarowego w sytuacji, gdy będąc 

właścicielem wytworzonego w toku działalności gospodarczej znaku towarowego oraz ustanowionego 

na jej rzecz prawa ochronnego na ten znak, Spółka zbyła go na rzecz podmiotów powiązanych 

osobowo i kapitałowo, by następnie stać się licencjobiorcą przedmiotowego prawa, wskutek czego 

rozpoczęła ponoszenie wydatków z tytułu przedmiotowych opłat licencyjnych, zaliczając je do 

kosztów podatkowych. 
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Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że całokształt ustalonych w sprawie okoliczności 

faktycznych i prawnych uzasadnia twierdzenie, że wydatki poniesione na podstawie spornych faktur 

VAT wystawionych przez "C" Sp. z o.o. Sp. j. na kwotę łącznie 1.134.419,09 zł z tytułu opłat 

licencyjnych za używanie znaku towarowego [...], nie zostały przez stronę poniesione w celu 

uzyskania przychodu, z czym nie zgadza się skarżąca Spółka. 

Metarialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, który 

stanowi (zgodnie z brzmieniem obowiązującym w 2014 r.), że kosztami uzyskania przychodu są 

koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła 

przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. 

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2017r., sygn. akt II FSK 282/15, 

za koszty uzyskania przychodu należy, zgodnie z utrwalonymi już poglądami judykatury (por. wyrok 

NSA z dnia 10 czerwca 2009r. sygn. akt II FSK 234/08, CBOSA, uchwała NSA z dnia 24 stycznia 

2011r., sygn. akt II FPS 6/10, ONSAiWSA 2011, z. 3, poz. 46, uchwała NSA z dnia 25 czerwca 

2012r. sygn. akt II FPS 2/12 ONSAiWSA 2012 z. 5, poz. 77), uważać takie wydatki, których 

poniesienie przez podatnika było spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną możliwością 

osiągnięcia przychodu (lub zachowania albo zabezpieczenia tego źródła) i które nie zostały 

wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie każdy zatem 

wydatek poniesiony przez podatnika, nawet będący kosztem w sensie bilansowym i ekonomicznym, 

jednocześnie niewymieniony w art. 16 ust. 1, będzie kosztem uzyskania przychodu (por. A. 

Gomułowicz (w:) A. Gomułowicz, J. Małecki: Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2002, s. 126; B. 

Dauter (w:) Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, praca zbiorowa, Wrocław 2003, s. 

259). Podobnie w wyroku z dnia 02 grudnia 2014r., sygn. akt II FSK 2775/12, Naczelny Sąd 

Administracyjny stwierdził, iż w świetle treści ww. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, za koszty uzyskania 

przychodów należy uznać wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz definitywnie 

poniesione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie 

ich źródła, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile nie zostały wymienione w 

katalogu kosztów (wydatków) zawartym w art. 16 ust. 1. Decydującym kryterium przy kwalifikacji 

prawnej danego kosztu, jako kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu tego przepisu, pozostaje 

zatem kryterium celu poniesienia kosztu. Poza tym niezbędne jest istnienie bezpośredniego lub 

pośredniego związku pomiędzy kosztem a realizacją wymienionych w tym przepisie celów. Kryterium 

to wiąże się z zamiarem działania podatnika skupionym na osiągnięciu przychodów lub zachowaniu 

albo zabezpieczeniu ich źródła. Istotne jest istnienie związku przyczynowego, który wyraża się we 

wpływie (bezpośrednim lub pośrednim) ponoszonego kosztu na powstanie lub zwiększenie 

osiąganego przychodu lub we wpływie na zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła. W tym więc 

kontekście istotne jest, aby ocena zachowania podatnika, kwalifikującego określony koszt jako koszt 

podatkowy, dokonywana była również z perspektywy związku tego wydatku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą oraz wiedzy o związkach przyczynowych. Przy ustalaniu zatem kosztów 

uzyskania przychodów, każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - wymaga 

indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego lub pośredniego związku z przychodem i 

racjonalnością działania dla osiągnięcia tego przychodu. Wydatki zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów muszą być wynikiem racjonalnego i celowego działania podatnika. Sytuacje, w których 

ów związek przyczynowy nie jest jednoznaczny, należy oceniać według zasad racjonalnego 

rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Przyjęta w piśmiennictwie i 

orzecznictwie sądów wykładnia omawianego przepisu wskazuje, że warunkiem uznania danego 

wydatku za koszt uzyskania przychodu jest łączne spełnienie następujących warunków: 1) 

faktycznego (rzeczywistego) poniesienia wydatku przez podatnika; 2) istnienia związku z prowadzoną 



154 
 

przez podatnika działalnością; 3) poniesienie go w celu uzyskania przychodu, jego zwiększenia bądź 

zachowania źródła przychodu. Nie każdy zatem wydatek, nawet związany z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, jest kosztem podatkowym, zmniejszającym podstawę opodatkowania, ale 

tylko taki, który realizuje cel wskazany w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Cel ten musi być widoczny, a 

ponoszone koszty winny go realizować, bądź co najmniej zakładać realnie możliwość jego 

osiągnięcia (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2009r., sygn. akt 

II FSK 514/09, dostępny na stronie https://orzeczenia.nsa.gov.pl, podobnie jak dalej przytaczane 

orzeczenia). 

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. Należy zgodzić się, że gospodarczo uzasadnione i racjonalne decyzje gospodarcze, 

podejmowane pierwotnie w określonych warunkach, w związku z negatywną zmianą okoliczności 

(wzrost cen, obniżenie popytu, wzrost kosztów, zmiana koniunktury), mogą wywoływać lub wywołują 

konieczność podejmowania przez podatnika działań zmierzających do zachowania lub 

zabezpieczenia źródeł przychodów. 

Trafnie w tym kontekście organ zauważył, że działanie Spółki związane z transakcjami na 

przedmiotowym znaku towarowym, stoją w konflikcie z przedstawioną wyżej utrwaloną w 

orzecznictwie sądów administracyjnych wykładnią przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. 

Jeżeli bowiem po stronie Spółki nie występują żadne uzasadnione podstawy, przykładowo: zmiana 

profilu działalności, restrukturyzacja polegająca na rzeczywistym przeniesieniu funkcji, aktywów, sił i 

środków do innego podmiotu, a mimo to Spółka wyzbywa się prawa ochronnego do wytworzonego w 

ramach wieloletniej działalności znaku towarowego, który nadal jest niezbędny do jej funkcjonowania 

a tym samym strona doprowadza do tego, że będzie ponosić znaczne koszty z tytułu konieczności 

nabycia licencji na dalsze używanie tego prawa, to trudno mówić tu o kosztach poniesionych w celu 

uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. 

W takim stanie rzeczy nie można przecież mówić o racjonalnym i uzasadnionym gospodarczo 

wydatku, a tylko taki może stanowić koszt uzyskania przychodu. 

Zdaniem Sądu w pełni uzasadnione są wnioski organu, że dokonane przez Spójkę i jej podmioty 

powiązane transakcje na znaku towarowym służyły wyłącznie generowaniu po stronie skarżącej 

Spółki kosztów podatkowych – znak towarowy nie służył de facto działalności prowadzonej przez "C" 

Sp. z o.o. Sp. j. czy D sp z o.o. S.K.A. 

Zaznaczyć należy, że w sprawie zasadniczo nie ma sporu, co do okoliczności funkcjonowania Spółki, 

jej podmiotów powiązanych jak i zawartych przez nią transakcji – ustalenia w tym zakresie wynikają 

wprost ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji (również pochodzącej od skarżącej), w tym m.in. 

dowodów dokumentujących czynności prawne dotyczące przedmiotowego znaku towarowego. 

W oparciu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy organy prawidłowo zatem ustaliły, że 

skarżąca Spółka w toku prowadzonej działalności gospodarczej wypromowała słowno-graficzny znak 

towarowy "[...]" zarejestrowany przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dniu 29 

października 2009 r. pod nr [...]. W 2014 r. skarżąca przeprowadziła transakcje związane z 

przedmiotowym znakiem towarowym z powiązanymi kapitałowo i osobowo spółkami D Sp. z o.o. 

S.K.A., "C" Sp. z o.o. Sp. j. należącymi do grupy E. Powiązania kapitałowe wynikają z faktu, że "A" 

Sp. z o.o., jako jedyny akcjonariusz D Sp. z o.o. S.K.A., pośrednio była równocześnie właścicielem 

"F" Sp. z o.o. oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j. W związku z tym była dla ww. spółek spółką dominującą oraz 

sprawowała całkowity nadzór nad ich działalnością. Pomiędzy ww. spółkami występowały również 

silne powiązania osobowe, bowiem M. Ł. (prezes skarżącej Spółki), J. K. (wiceprezes Spółki) oraz W. 

W. (członek zarządu Spółki) stanowiąc skład zarządu Spółki byli jednocześnie członkami zarządu (J. 
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K. - prezes zarządu F), udziałowcami (J. K., H. Ł. oraz W. W. - udziałowcy F Sp. z o.o.) oraz osobami 

posiadającymi prawo do reprezentowania (J. K. reprezentujący spółkę D oraz A Sp. z o.o. 

reprezentująca C Sp. z o.o. Sp.j.) pozostałych spółek. 

W dniu 10 lipca 2013 r. na zlecenie skarżącej Spółki sporządzono wycenę wartości ww. znaku 

towarowego. Jego wartość godziwą (rynkową) na dzień 31 maja 2013r. przyjęto w wysokości 

25.416.000,00 zł. Wartość ta została potwierdzona zawartą w aktach sprawy opinią niezależnego 

biegłego rewidenta z dnia 4 lutego 2014r. oraz nie została zakwestionowana przez organ I instancji. 

W dniu 12 czerwca 2014r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "A" Sp. z o.o. podjęło uchwalę 

nr [...] w sprawie zgody na rozporządzenie prawem - znakiem towarowym "[...]" poprzez jego zbycie 

na rzecz D Sp. z o.o. S.K.A. (powstałej w dniu 20 listopada 2013r., której skarżąca Spółka jest 

jedynym akcjonariuszem). 

W tym samym dniu, tj. 12 czerwca 2014r. na podstawie umowy o wniesienie znaku towarowego, 

Spółka wniosła aportem do D prawo ochronne do słowno-graficznego znaku towarowego "[...]", co 

łącznie z wnoszonym jednocześnie wkładem pieniężnym w wysokości 1.250.000,00 zł stanowiło 

pokrycie całości akcji wyemitowanych przez D na podstawie Uchwały z dnia 12 czerwca 2014r. nr [...] 

(akt notarialny Rep. A nr [...]), które objęła skarżąca Spółka. 

Również tego samego dnia (12 czerwca 2014 r.), D Sp. z o.o. S.K.A. zawarła z C Sp. z o.o. Sp. j. 

(powstałą w dniu 30 kwietnia 2014r.) umowę sprzedaży znaku towarowego "[...]" za cenę w kwocie 

netto 25.416.000,00 zł, przy czym zapłata za znak towarowy miała nastąpić w terminie 7 dni od dnia 

wystawienia przez sprzedającego faktury VAT. 

Następnie skarżąca Spółka (jako licencjobiorca) tego samego dnia (12 czerwca 2014 r.) zawarła 

umowę z "C" Sp. z o.o. Sp. j. (jako licencjodawcą), której przedmiotem było udzielenie licencji na 

używanie znaku towarowego "[...]" na wszelkich polach eksploatacji, dla celów bezpośrednio lub 

pośrednio związanych z działalnością gospodarczą licencjobiorcy. Zgodnie z treścią ww. umowy, jej 

przedmiotem jest licencja o charakterze wyłącznym, która uprawnia do korzystania ze znaku 

towarowego przez licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych z zastrzeżeniem, że licencjodawca 

zachowuje uprawnienie do świadczenia usług i sprzedaży towarów z wykorzystaniem znaku 

towarowego (§ 3 umowy). Zgodnie z zapisem § 4 ww. umowy, wysokość opłaty licencyjnej - za 

wyjątkiem opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy, który odmiennie od pozostałych, stanowiących 12 

miesięcy kalendarzowych, stanowi okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014r. - 

ustalono w wysokości 2,7% przychodów skarżącej Spółki uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług 

pod znakiem towarowym w danym okresie rozliczeniowym, pomniejszonych o podatek VAT. 

Wysokość przychodu będzie ustalana w oparciu o prowadzone przez skarżącą Spółkę ewidencje 

podatkowe i księgowe sprzedaży towarów. Jednocześnie zastrzeżono, iż licencjobiorca nie jest 

uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na używanie znaku towarowego (§ 12 

umowy). 

Następnie, również w dniu 12 czerwca 2014r. zostało zawarte porozumienie w sprawie sposobu 

wzajemnych rozliczeń pomiędzy "D" Sp. z o.o. S.K.A., "C" Sp. z o.o. Sp. j. oraz "F" Sp. z o.o., na 

mocy którego strony dokonały umownej kompensaty wzajemnych wierzytelności, co skutkowało 

wzajemnym ich umorzeniem w kwocie 31.261.680,00 zł. Z treści tego porozumienia wynika, że D 

posiadała względem "C" Sp. z o.o. Sp. j. wynikającą z zawartej między stronami w dniu 12 czerwca 

2014r. umowy sprzedaży znaku towarowego, wierzytelność o zapłatę przez "C" Sp. z o.o. Sp. j. jako 

"kupującego" ceny nabycia znaku towarowego "[...]" w kwocie 31.261.680.00 zł (§ 2 ust. 1 

porozumienia). Z kolei na mocy zawartych w dniu 12 czerwca 2014r. umów pożyczek, F posiadała 

względem D wierzytelność o postawienie do dyspozycji F, jako "pożyczkobiorcy" kwoty pożyczki w 

wysokości 31.261.680,00 zł (§ 2 ust. 2 porozumienia) oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j. posiadała względem F 
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wierzytelność o postawienie do jej dyspozycji, jako "pożyczkobiorcy" pożyczki w tej samej wysokości 

(§ 2 ust. 3 porozumienia). Zgodnie z dalszymi zapisami porozumienia, F upoważniła D do spełnienia 

na rzecz C sp. z o.o. Sp. j. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 porozumienia, tj. 

postawienia do dyspozycji C sp. z o.o. Sp. j., jako "pożyczkobiorcy" kwoty pożyczki w wysokości 

31.261.680,00 zł. Jak oświadczono, z chwilą spełnienia ww. świadczenia spełnione zostanie również 

świadczenie spółki D wobec F, o którym mowa w § 2 ust. 2 porozumienia, tj. postawienie do 

dyspozycji F, jako "pożyczkobiorcy" kwoty pożyczki w tej samej wysokości. Jednocześnie strony 

oświadczyły, że świadczenie pieniężne przekazane przez F spółce D zostanie zaliczone na poczet 

spełnienia zobowiązania F wobec C Sp. z o.o. Sp.j., o którym mowa w ww. § 2 ust. 3, do przekazanej 

kwoty, tj. 31.261.680,00 zł. W związku z powyższym, spółki D oraz C Sp. z o.o. Sp. j. zgodnie 

postanowiły, że w wyniku umownego potrącenia oraz w związku z przyjęciem przekazu przez D od 

spółki F umorzeniu uległy wierzytelności określone w ww. § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 3 porozumienia, a 

jednocześnie, że zobowiązania: C Sp. z o.o. Sp. j. wobec spółki D do zapłaty ceny nabycia znaku 

towarowego "[...]", F wobec C Sp. j. o postawienie do dyspozycji A kwoty pożyczki w wysokości 

31.261.680,00 zł, D wobec F o postawienie do dyspozycji F kwoty pożyczki w tej samej wysokości, 

zostały wykonane w całości. A zatem oświadczono, iż ww. stronom nie przysługują względem siebie 

jakiekolwiek roszczenia z tytułów wskazanych w treści porozumienia (§ 2 oraz § 3). 

W dniu 16 czerwca 2014r. zostało zawarte kolejne porozumienie w sprawie sposobu wzajemnych 

rozliczeń pomiędzy ww. podmiotami, na mocy którego F wyraziła zamiar częściowej spłaty 

zobowiązania na rzecz spółki D (z tytułu ww. umowy pożyczki zawartej w dniu 12 czerwca 2014r. w 

wysokości 31.261.680,00 zł), zaś C sp. z o.o. Sp. j. wyraziła zamiar częściowej spłaty zobowiązania 

na rzecz F (z tytułu ww. umowy pożyczki zawartej w dniu 12 czerwca w 2014r. w wysokości 

31.261.680,00 zł). Zastrzeżono przy tym, iż w przypadku obu zobowiązań zamierzony jest zwrot 

kapitału pożyczek w kwocie 17.900.000,00 zł. Następnie, F, jako przekazująca, upoważniła C sp. z 

o.o. Sp. j. do spełnienia na rzecz spółki D, jako odbiorcy przekazu, świadczenia pieniężnego 

polegającego na częściowej spłacie przez C sp. z o.o. Sp. j. pożyczki z tytułu ww. umowy pożyczki 

zawartej z F, tj. dokonania częściowej spłaty pożyczki w kwocie 17.900.000,00 zł bezpośrednio na 

rzecz spółki D. W związku z powyższym strony porozumienia zgodnie oświadczyły, że z chwilą 

spełnienia ww. świadczenia uznaje się, że pożyczka udzielona przez spółkę D na rzecz F oraz 

pożyczka udzielona przez F na rzecz Csp. z o.o. Sp. j. zostały spłacone w kwocie 17.900.000,00 zł. 

Na podstawie zestawienia z dnia 15.01.2015r. o ostatecznej wysokości miesięcznych opłat 

licencyjnych za okres rozliczeniowy 2014r. organy ustaliły, że skarżąca Spółka uznała opłaty 

licencyjne jako koszty uzyskania przychodów 2014r. (poniesione w okresie od czerwca do grudnia 

2014r.) zaewidencjonowane na koncie 429123 "Opłaty licencyjne" w miesiącach od czerwca do 

grudnia w kwocie łącznie 1.134.419,09 zł. 

Sąd w pełni akceptuje i przyjmuje za własne powyższe ustalenia organów. 

Nadto, z wyjaśnień Spółki (protokół przesłuchania M. Ł. - prezesa zarządu skarżącej Spółki z dnia 15 

stycznia 2018r.) oraz pełnomocnika strony (pismo z dnia 8 lutego 2018r.) złożonych w toku 

postępowania wynika, że: 

1. D Sp. z o.o. S.K.A.: 

- na początku swojej działalności w 2014r. nie zatrudniała pracowników. Cele biznesowe były 

realizowane przez spółkę poprzez jej wspólników. Zapotrzebowanie na personel pojawiło się wraz z 

rozwojem działalności spółki w kolejnych latach, 

- w celu osiągnięcia zamierzonych celów, w szczególności w zakresie finansowania spółki, 

zdecydowano o dokonaniu w pierwszej kolejności aportu znaku, a następnie jego sprzedaży do spółki 

jawnej ("C" Sp. z o.o. Sp. j.). Z oczywistych względów nie brano nigdy pod uwagę alokacji znaku 
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towarowego do innej spółki, czy też finansowania innej spółki, jak też nie rozważano zbycia znaku 

towarowego do podmiotu spoza grupy E, 

- nie były brane pod uwagę inne opcje sprzedaży znaku niż do spółki powołanej w tym celu w obrębie 

grupy E. Nigdy nie rozważano sprzedaży znaku do spółki niekontrolowanej przez D, 

- spółka została powołana w celu działalności w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych, działalności 

usługowej, projektów typu "start-up" oraz w celu pozyskiwania dotacji, 

2. "C" Sp. z o.o. Sp. j.: 

- na początku swojej działalności w 2014r. nie zatrudniała pracowników. Cele biznesowe były 

realizowane przez spółkę poprzez jej wspólników. Zapotrzebowanie na personel pojawiło się wraz z 

rozwojem działalności spółki w kolejnych latach, 

- w celu osiągnięcia zamierzonych celów, w szczególności w zakresie finansowania spółki D, w której 

zamierzano rozwijać działalność innowacyjną, zdecydowano o dokonaniu w pierwszej kolejności 

aportu znaku do spółki D, a następnie jego sprzedaży do spółki jawnej (osiągnięte założenia co do 

finansowania spółki typu "start-up" oraz co do alokacji znaku do spółki odrębnej od Spółki ..A" Sp. z 

o.o.). Z oczywistych względów nie brano nigdy pod uwagę alokacji znaku towarowego do innej spółki, 

czy też finansowania innej spółki. Nigdy nie rozważano zbycia znaku towarowego do podmiotu spoza 

grupy E, 

- nie były brane pod uwagę inne opcje sprzedaży znaku niż do powołanej w tym celu w obrębie grupy 

E spółki, jak również nie rozważano sprzedaży znaku do spółki niekontrolowanej przez spółkę czy jej 

wspólników, 

- spółka została powołana w celu działalności reklamowo-marketingowej, propagowania marki E, 

wzmacniania jej pozycji na rynku i rozpoznawalności, 

- spółka nie udzielała i nie udziela licencji na korzystanie ze znaku innym podmiotom, w 

szczególności nie udziela licencji podmiotom spoza grupy E. Elementem przyjętej strategii 

biznesowej nigdy nie było osiąganie zysków dla grupy z umożliwieniem innym podmiotom rozwoju 

działalności pod marką E, 

3. "A" Sp. z o.o.: 

- zdecydowano o dokonaniu w pierwszej kolejności aportu znaku do spółki D, a następnie jego 

sprzedaży do spółki jawnej, tj. "C" Sp. z o. o. Sp. j. Nie brano nigdy pod uwagę alokacji znaku 

towarowego do innej spółki, czy też finansowania innej spółki, jak też nie rozważano zbycia znaku 

towarowego do podmiotu spoza grupy E, 

- Spółka nigdy nie rozważała nabycia licencji na korzystanie z innego znaku towarowego, 

- w odpowiedzi na pytanie, dlaczego znak towarowy "[...]" nie został sprzedany bezpośrednio do 

podmiotu docelowego, lecz za pośrednictwem spółki D, M. Ł. wyjaśnił, że celem tych działań było 

zapewnienie finansowania spółce D. Jak dodano, dokonana transakcja miała na celu wyposażenie tej 

spółki w niezbędne aktywa do realizacji zamierzeń gospodarczych (aport i następcza sprzedaż, jako 

przyjęty sposób finansowania podmiotu zależnego od Spółki). Zgodnie z wyjaśnieniami, ten sposób 

finansowania spółki D był jedynym racjonalnym ekonomicznie sposobem zarządzania aktywami 

grupy E, gdyż spółka D nie potrzebowała bieżącego zasilania środkami pieniężnymi, dlatego ani 

podniesienie kapitału zakładowego, ani dopłaty, ani też udzielanie pożyczek tej spółce nie były 

działaniami racjonalnymi ekonomicznie. Wyjaśniono jednocześnie, iż gdyby znak towarowy został 

sprzedany bezpośrednio do "C Sp." z o.o. Sp. j. konieczne byłoby zapewnienie finansowania spółki D 

przez stronę w inny sposób. Jak dodano, finansowanie ww. spółki przez Spółkę w drodze pożyczki 

nie spełniłoby założeń, gdyż spowodowałoby zadłużenie spółki D. Nie był także brany pod uwagę 

wkład pieniężny wspólnika (skarżącej) do ww. spółki, gdyż spowodowałby to zaangażowanie środków 

finansowych Spółki, zmniejszając jej płynność finansową, co - biorąc pod uwagę posiadane przez 
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Spółkę aktywa w postaci znaku towarowego oraz zamierzoną alokację znaku do odrębnej spółki, tj. 

spółki jawnej - nie miało ekonomicznego uzasadnienia. 

Zdaniem Sądu organy prawidłowo oceniły wyżej opisany stan faktyczny w kontekście możliwości 

uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków Spółki z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z 

przedmiotowego znaku towarowego. Dokonując analizy transakcji na znaku towarowym "[...]" przez 

powiązane ze sobą osobowo i kapitałowo spółki, tj. "A" Sp. z o.o., D Sp. z o.o. S.K.A. i "C" Sp. z o.o. 

Sp. j., działające w ramach grupy E, organy doszły do trafnych wniosków, że wydatki na 

przedmiotowe opłaty licencyjne nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 

1 ustawy o CIT. 

Słusznie bowiem zwrócono uwagę w zaskarżonej decyzji na nierynkowy charakter transakcji 

dotyczących ww. znaku towarowego (co jednak nie stanowiło samodzielnej podstawy do 

zakwestionowania spornych kosztów, co zostanie jeszcze omówione poniżej). Nie można jednak 

pomijać, że analiza okoliczności towarzyszących transakcjom na ww. znaku towarowym, przy 

uwzględnieniu również istniejących pomiędzy poszczególnymi podmiotami powiązań jednoznacznie 

wskazuje, że tego typu transakcje nie miały by miejsca pomiędzy podmiotami niezależnymi. 

Tymczasem, niezależnie od specyfiki transakcji wewnątrzgrupowych (tu: w ramach grupy E), 

podmioty powiązane nadal obowiązane są do zachowania standardów rynkowych prowadząc 

wzajemne transakcje, co ma przecież przeciwdziałać m.in. nieuczciwej konkurencji na rynku, która 

może również być związana z działalnością mającą prowadzić do swego rodzaju optymalizacji 

podatkowej. Z tego powodu organy podatkowe zobligowane są do oceny transakcji pomiędzy 

podmiotami powiązanymi również pod kątem zasadności działań podejmowanych przez te podmioty. 

W tym kontekście organy trafnie zauważyły, że w wyniku opisanych transakcji Spółka zbyła 

przedmiotowe prawo ochronne do znaku towarowego "[...]" o wartości 25.416.000,00 zł, wnosząc je 

aportem do spółki powiązanej wraz z wkładem pieniężnym w kwocie 1.250.000,00 zł w zamian za 

akcje o wartości nominalnej 151.200,00 zł, przy cenie emisyjnej 26.666.000,00 zł, co - jak wskazuje 

pełnomocnik strony - pozwoliło na pokrycie całości wyemitowanych akcji. 

Sąd podziela stanowisko organów, że w tym zakresie w sprawie wątpliwości budzi zasadność zbycia 

przez skarżącą znaku towarowego (wykorzystywanego przez nią, stanowiącego jej największą 

wartość i co istotne nadal niezbędnego do funkcjonowania Spółki) na rzecz spółki D, tj. stosunkowo 

nowej (powstała w dniu 20 listopada 2013r., a więc niecały rok przed dokonaniem ww. transakcji), 

nieznanej na rynku, nieposiadającej kapitału, pracowników, doświadczenia i innych aktywów, której 

celem nie było wykorzystanie przedmiotowego znaku w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. Fakt, iż znak towarowy nie służył w żaden sposób spółce D potwierdza jednoznacznie 

okoliczność, że jeszcze tego samego dnia spółka ta sprzedała prawo do znaku następnej spółce 

powiązanej wchodzącej w skład grupy E, tj. "C" Sp. z o.o. Sp. j. również stosunkowo nowej (powstała 

w dniu 30 kwietnia 2014r.), nieznanej na rynku, nieposiadającej kapitału, doświadczenia, 

pracowników i innych aktywów pozwalających prognozować należyte zabezpieczenie i rozwój 

najcenniejszego (jak wskazywała sama Spółka) dla jej działalności aktywa wymagającego 

szczególnej ochrony. 

W tym zakresie trafnie organy podkreśliły, że skarżąca Spółka w 2014r. nie zmieniła profilu 

działalności i kontynuowała działalność w tym samym zakresie jak wtedy, gdy była uprawnioną do 

prawa do znaku towarowego "[...]", a dalsza możliwość korzystania z przedmiotowego znaku, ale już 

na podstawie udzielonej licencji, warunkowała uzyskiwanie przez Spółkę przychodów, a zatem 

niemożliwym było, aby przedmiotowe transakcje mogły zostać przeprowadzone pomiędzy 

podmiotami niezależnymi, czyli niezwiązanymi ze Spółką personalnie i kapitałowo. Powyższe również 

wprost wynika z wyjaśnień prezesa zarządu Spółki M. Ł. z dnia 15.01.2018 r. oraz pełnomocnika A. 
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K. (pismo z dnia 8.02.2018r.), którzy odnośnie wszystkich ww. spółek, w tym skarżącej Spółki 

wskazali, iż z oczywistych względów nie brano nigdy pod uwagę sprzedaży bądź alokacji 

przedmiotowego znaku towarowego do innego podmiotu spoza grupy E. Zgodnie z tymi 

wyjaśnieniami strona nigdy również nie rozważała nabycia licencji na korzystanie z innego znaku 

towarowego. Na okoliczność, że dokonane w 2014r. transakcje na znaku towarowym nie mogłyby 

mieć miejsca między podmiotami niepowiązanymi, wskazuje również pełnomocnik w skardze, co 

uzasadnia tym, że celem przedmiotowych transakcji na znaku towarowym nie było jego zbycie do 

podmiotu zewnętrznego, ale reorganizacja działalności w obrębie grupy E. 

W skardze pełnomocnik jednak podnosi, że całkowicie niezrozumiale są zarzuty zaskarżonej decyzji, 

co do wyboru jako nabywców przedmiotowego znaku, podmiotów nowych, oraz że, z uwagi na 

wewnątrzgrupowy charakter tych transakcji, żadnego znaczenia nie ma jaki kapitał własny posiada 

spółka, do której alokowano ten znak. 

Powyższe zarzuty, w ocenie Sądu, nie zasługują na uwzględnienie. Podkreślić trzeba, że organy 

zgodnie z procedurą podatkową opisane transakcje oceniły w sposób całościowy, tj. wzięły pod 

uwagę łącznie fakt, iż transakcje na znaku towarowym zachodziły między podmiotami powiązanymi, 

Spółka nadal korzystała ze znaku towarowego, tyle, że musiała pogościć z tego tytułu znaczne koszty 

tytułem opłat licencyjnych (które ujmowała w kosztach uzyskania przychodu), a zatem okoliczność, 

że znak towarowy nabyty został przez podmioty niedziałające długo na rynku, bez zaplecza, nie 

stanowił samodzielnej przyczyny rozstrzygnięcia. 

Pełnomocnik w skardze wskazuje, że transakcje te zostały przeprowadzone przez podmioty 

samodzielne oraz niezależnie odpowiadające za swoje zobowiązania. Jednakże dokonując oceny 

zasadności i racjonalności przeprowadzenia zaistniałych w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy 

operacji na znaku towarowym nie można pomijać ww. okoliczności (nabycia znaku przez podmioty 

nieznane na rynku, braku posiadania przez te podmioty aktywów), w tym, że ostatecznie znak 

towarowy nabył podmiot nieposiadający kapitału niezbędnego do realizacji podstawowego celu tych 

transakcji, tj. ochrony istotnego aktywa jakim jest znak towarowy "[...]". Powiązania pomiędzy ww. 

podmiotami wskazano w zaskarżonej decyzji jako element stanu faktycznego sprawy ocenianego w 

szczególności w kontekście wpływu na wskazywane przez stronę, jako przyczynę zbycia znaku 

towarowego, ograniczenie ryzyka jego utraty albo obniżenia wartości. 

Natomiast stanowisko organów, że zaistniałe w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy transakcje 

nie mogły zostać przeprowadzone przez podmioty niepowiązane, wskazuje jedynie na ich specyfikę, 

przez którą transakcje te odbiegają od transakcji powszechnie zawieranych przez niezależne 

podmioty gospodarcze, co z kolei może prowadzić do konieczności objęcia takich transakcji 

szczegółową analizą. Co jednak istotne, powyższe okoliczności zaistniałe w przedmiotowej sprawie 

(powiązania między podmiotami, specyfika przeprowadzonych transakcji) nie stanowiły przesłanki do 

nieuznania poniesionych przez Spółkę opłat licencyjnych za koszty uzyskania przychodów. 

Pierwszoplanową podstawą do zakwestionowania zasadności przeprowadzonych przez ww. spółki z 

grupy E operacji na znaku towarowym "[...]", w tym zawarcia przez Spółkę ze spółką "C" Sp. z o.o. 

Sp. j. umowy licencyjnej, na mocy której skarżąca Spółka ponosiła opłaty licencyjne za używanie 

znaku towarowego "[...]" uznane przez nią jako koszty uzyskania przychodów w 2014r. jest 

okoliczność, iż transakcje te, nie realizowały celów, które zgodnie ze stanowiskiem Spółki miały 

stanowić podstawę ich przeprowadzenia. 

Ze zgromadzonych w aktach sprawy dowodów, jak i stanowiska prezentowanego w skardze wynika, 

że przeniesienie znaku towarowego do innego podmiotu grupy E jest częścią strategii grupy, 

zmierzającej do wyodrębnienia i alokacji istotnego wartościowo aktywa w postaci znaku towarowego. 

Miało to pozwolić osiągnąć skutek w postaci dywersyfikacji ryzyk gospodarczych, tj. odseparowania 
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wartościowego aktywa do spółki nieprowadzącej ryzykownych biznesowo przedsięwzięć na polu 

nowych technologii czy "start- up", jak również działalności handlowej w szerokim zakresie. Za tym 

stanowiskiem pełnomocnik w skardze wyjaśnia, że przyjęty sposób przeniesienia znaku towarowego 

ze spółki D do spółki "C" Sp. z o.o. Sp. j. uzasadniony był z punktu widzenia realizacji strategii w 

obszarze rozwoju działalności innowacyjnej, typu "start-up", w odrębnym od skarżącej podmiocie 

(utworzona w tym celu spółka D). Jednocześnie wskazuje, że wybór metody transferu praw do znaku 

towarowego polegającej na aporcie znaku towarowego do tej spółki, a następnie sprzedaży tychże 

praw do znaku na rzecz "C" Sp. z o.o. Sp. j. miał na celu wyposażenie D w niezbędne aktywo do 

realizacji zamierzeń gospodarczych. Znak towarowy, jako realne aktywo, miał posłużyć finansowaniu 

projektów prowadzonych (lub planowanych w przyszłości) przez D w ten sposób, że spółka ta została 

wyposażona w aktywo, które mogła szybko upłynnić i otrzymywać pieniądze w miarę upływów 

terminów spłaty pożyczki w miarę potrzeby. 

Jak trafnie zauważył organ, powyższe wyjaśnienia nie znajdują uzasadnienia w okolicznościach 

faktycznych sprawy, bowiem przeniesienie znaku towarowego "[...]" w 2014r. do ww. spółek 

powiązanych, tj. do D Sp. z o.o. S.K.A., a następnie do "C" Sp. z o.o. Sp. j., nie realizowało 

wskazanego powyżej założenia, tj. w żaden sposób nie zabezpieczało przedmiotowego znaku 

towarowego przed negatywnymi konsekwencjami zaistnienia ryzyka działalności skarżącej Spółki na 

rynku nowych technologii czy "start-up" oraz działalności handlowej w szerokim zakresie. 

Zwrócić tu szczególnie należy uwagę na to, że powiązania osobowe pomiędzy podmiotami 

skutkowały całkowitą zależnością ww. podmiotów powiązanych od skarżącej Spółki. Skarżąca Spółka 

jest jedynym akcjonariuszem spółki D posiadającym całość akcji tej spółki oraz posiada wyłączne 

prawo do reprezentowania "C" Sp. z o.o. Sp. j. Zatem ww. podmioty są ściśle powiązane osobowo i 

bezpośrednio lub pośrednio powiązane kapitałowo ze skarżącą, w przypadku jej upadłości lub 

problemów finansowych, również stanęłyby w obliczu zagrożenia funkcjonowania. Powyższego nie 

zmienia argumentacja skargi dotycząca problemów finansowych spółek D oraz C Sp. z o.o. Sp. j. i 

podniesiona przez pełnomocnika okoliczność, że w przypadku ich zaistnienia pozostaną bez wpływu 

na kondycję finansową Spółki. 

Pełnomocnik pomija bowiem, że bezpieczeństwo znaku towarowego "[...]", do którego prawa nabyła 

ostatecznie spółka "C" Sp. z o.o. Sp. j. - w przypadku problemów finansowych Spółki także byłoby 

zagrożone. Innymi słowy fkat, iż Spółka wyzbyła się prawa do znaku towarowego ostatecznie na 

rzecz "C" Sp. z o.o. Sp. j. w żaden sposób nie wzmacniała ochrony tego znaku. W razie bowiem 

zagrożenia sytuacji finansowej skarżącej, również i ww. podmiot powiązany, posiadający prawa do 

znaku towarowego, znalazłby się w trudnej sytuacji, co rzutowałoby na bezpieczeństwo znaku 

towarowego. 

Brak zatem podstaw do przyjęcia, że przeprowadzone transakcje na przedmiotowym znaku 

towarowym, którego własność przeszła ostatecznie do spółki C Sp. z o.o. Sp. j. (zależnej finansowo 

od skarżącej) przyczyniły się do ochrony tego znaku przed finansowymi skutkami ryzyk mogących 

wystąpić w działalności prowadzonej przez samą skarżącą Spółkę. 

Podkreślić tu też trzeba, iż organy ustaliły, że obie ww. spółki w analizowanym okresie - jak wynika z 

informacji przekazanych w toku postępowania podatkowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie postępowań podatkowych 

prowadzonych wobec tych spółek - nie dokonały, w ramach prowadzonych w analizowanym okresie 

działalności, żadnych istotnych transakcji, poza sprzedażą znaku towarowego (D) oraz udzielaniem 

licencji na ten znak skarżącej (C Sp. z o.o. Sp. j.) i to te działania były gwarantem ich stabilności 

finansowej. Tym samym zasadne jest stanowisko zaskarżonej decyzji, iż to wyłącznie Spółka w 

dalszym ciągu ponosiła zarówno ryzyko działalności, jak i ryzyka związane z przedmiotowym 
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znakiem, co oznacza, że argumentacja dotycząca ograniczenia ryzyka działalności oraz ochrony 

istotnego aktywa jakim jest znak towarowy "[...]" podniesiona w skardze, w kontekście tak 

ukształtowanej struktury udziałowej i osobowej oraz aktywności gospodarczej spółek D oraz C Sp. z 

o.o. Sp.j., jest nieprzekonująca i mało wiarygodna. 

O niezasadności stanowiska przedstawionego przez pełnomocnika Spółki w skardze świadczą 

również kolejne okoliczności dotyczące kondycji oraz zasobów ww. spółek, w kontekście działań 

przekazanych im do realizacji. 

Spółka D, zgodnie z dokumentacją podatkową w zakresie wniesienia znaku towarowego przez 

Spółkę do podmiotu powiązanego, miała podjąć działalność w zakresie przedsięwzięć 

innowacyjnych, projektów typu "start-up", pozyskiwania dotacji, ukierunkowaną na nowy segment 

klientowski. 

"C" Sp. z o.o. Sp. j. zgodnie z ww. dokumentacją podatkową w zakresie licencji znaku towarowego, 

miała zarządzać i zabezpieczać znak towarowy "[...]" przed ryzykami związanymi z działalnością 

skarżącej Spółki i spółki D oraz prowadzić działalność reklamowo-marketingową w zakresie 

propagowania marki E i wzmacniania jej pozycji na rynku i rozpoznawalności. 

Jednakże, jak wynika z prawidłowo poczynionych przez organy ustaleń, spółki powiązane nie 

posiadały żadnego zaplecza dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności operacyjnej (brak 

zatrudnionych pracowników, brak zaplecza technicznego). Jednocześnie za niewiarygodne należy 

uznać wyjaśnienia przedstawione w tym zakresie w skardze wyjaśnienia, że głównym zapleczem 

wykorzystywanym przez ww. spółki w 2014r. oraz w latach następnych była wiedza i umiejętności 

osób zasiadających w organach tych podmiotów – przy czym zaznaczyć trzeba, że z uwagi na 

powiązania osobowe - te same osoby zasiadały we władzach skarżącej Spółki. Trudno zatem sobie 

wyobrazić, iż działalność tych spółek w zakresach działań powierzonych im do realizacji mogłaby być 

efektywnie realizowana przez kilka osób, przy uwzględnieniu pozostałych obowiązków 

spoczywających na tych osobach w związku z pełnieniem istotnych funkcji w innych spółkach, w tym 

w skarżącej Spółce, bez dodatkowego zaplecza kadrowego i jakiegokolwiek zaplecza technicznego. 

Zasadnym zatem jest stanowisko organów, iż spółki D oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j. w analizowanym 

okresie nie pełniły przypisanych im funkcji wynikających z ww. dokumentacji podatkowej w zakresie 

wniesienia aportem przedmiotowego znaku towarowego (w D) oraz jego licencji ("C" Sp. z o.o. Sp. j.), 

a także z przyjętej przez grupę E strategii rozwoju. Powyższe znajduje potwierdzenie w ustaleniach 

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dokonanych w toku prowadzonych postępowań 

wobec ww. spółek, z których wprost wynika, iż spółki te nie podejmowały jakichkolwiek działań, do 

których zostały zobligowane. W analizowanym okresie brak jest bowiem po stronie D oraz "C" Sp. z 

o.o. Sp. j. jakichkolwiek kosztów związanych z zakresem działań, przekazanych im do realizacji, tj. 

związanych odpowiednio z podejmowaniem działań innowacyjnych oraz związanych ze znakiem 

towarowym, np. marketingu, reklamy oraz innych działań służących utrzymaniu bądź zwiększeniu 

wartości przedmiotowego znaku towarowego, które stanowiłyby podstawę dla przedstawionego przez 

skarżącą Spółkę uzasadnienia celowości przeniesienia przez nią praw do znaku towarowego do 

spółki "C" Sp. z o.o. Sp. j., za pośrednictwem D Sp. z o.o. S.K.A. 

Na uwzględnienie nie zasługuje również stanowisko zajęte w skardze, iż przeniesienie przez Spółkę 

znaku towarowego do "C" Sp. z o.o. Sp. j. za pośrednictwem D Sp. z o.o. S.K.A. nastąpiło w celu 

zapewnienia finansowania tej ostatniej spółki. 

W świetle zgromadzonych dowodów nie można uwzględnić takiego wytłumaczenia Spółki. Z 

dowodów wynika bowiem, że D Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 12 czerwca 2014r., a więc w dniu w którym 

objęła prawo do znaku towarowego i dokonała jego sprzedaży, udzieliła pożyczki w kwocie 

31.261.680,00 zł dla "F" Sp. z o.o. (również podmiotu powiązanego, którego udziałowcami były osoby 
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wchodzące w skład zarządu Spółki). Z kolei w dniu 17 czerwca 2014r. spółka D udzieliła pożyczki w 

kwocie 18.050.000,00 zł dla "A" Sp. z o.o. 

Istotne w tym zakresie są także ustalenia wskazane na wstępie, a dotyczące dokonania przez ww. 

podmioty powiązane wzajemnych kompensat posiadanych względem siebie wierzytelności, w tym 

wierzytelności tytułem sprzedaży przedmiotowego znaku towarowego przysługujących D od C sp. z 

o.o. sp. j. 

Zatem środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży znaku towarowego nie były potrzebne spółce D do 

realizacji wskazanego przez skarżącą Spółkę celu, tj. zapewnienia finansowania. 

Przypomnieć jeszcze raz należy, że z okoliczności faktycznych przedmiotowej sprawy wynika, że w 

dniu 12 czerwca 2014r. zostało zawarte porozumienie w sprawie sposobu wzajemnych rozliczeń 

pomiędzy D Sp. z o.o. S.K.A., "C" Sp. z o.o. Sp. j. oraz "F" Sp. z o.o., na mocy którego strony 

dokonały umownej kompensaty wzajemnych wierzytelności, co skutkowało wzajemnym ich 

umorzeniem w kwocie 31.261.680,00 zł. Jak już przedstawiono powyżej, na mocy tego porozumienia 

dokonano wzajemnego potrącenia wierzytelności dotyczących rozliczeń z tytułu zbycia znaku 

towarowego (D Sp. z o.o. S.K.A. na rzecz C sp. z o.o. sp. j.) oraz udzielonych pożyczek na ww. kwotę 

(D Sp. z o.o. S.K.A. na rzecz F, F na rzecz C sp. z o.o. Sp.j. na podstawie umów pożyczek z dnia 12 

czerwca 2014r.). Następnie na mocy porozumienia z dnia 16 czerwca 2014r. pomiędzy ww. 

podmiotami dokonano częściowej spłaty wierzytelności z tyt. ww. pożyczek w kwocie 17.900.000,00 

zł, które to środki zostały przekazane przez C Sp. z o.o. sp. j. na rzecz spółki D. Co jednak istotne, z 

ww. porozumienia w sprawie sposobu wzajemnych rozliczeń z dnia 12 czerwca 2014r. wynika, że 

posiadana przez D wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej "F" Sp. z o.o. w kwocie 31.261.680,00 

zł, z której odsetki - zgodnie z wyjaśnieniami Spółki oraz pełnomocnika - miały stanowić dodatkowe 

źródło finansowania planowanych projektów D - została umorzona. Okoliczność ta stanowi 

dodatkowe potwierdzenie dla prawidłowości stanowiska organów, iż przeniesienie przedmiotowego 

znaku towarowego do "C" Sp. z o.o. Sp. j. za pośrednictwem D nie zapewniło finansowania tej spółki. 

A zatem z opisanych powyżej okoliczności stanu faktycznego, wynika, iż działania w zakresie obrotu 

znakiem towarowym "[...]" dokonane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy E - 

przeciwnie do stanowiska skargi - nie doprowadziły do realizacji celów wskazywanych przez stronę 

oraz jej pełnomocnika, tj. zapewnienia finansowania D oraz uzyskania korzyści biznesowej w postaci 

alokacji istotnego wartościowo aktywa w postaci znaku towarowego do odrębnej spółki, co miało 

spowodować skutek w postaci dywersyfikacji ryzyk gospodarczych (odseparowanie wartościowego 

aktywa do spółki nieprowadzącej ryzykownych biznesowo przedsięwzięć). Z dokonanych ustaleń w 

zakresie działalności spółek D oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j. w 2014r. (brak zaplecza kadrowego i 

technicznego), wynika również, iż spółki te nie pełniły powierzonych im funkcji wskazanych w ww. 

dokumentacji podatkowej dotyczącej licencji znaku towarowego udzielonej skarżącej Spółce. 

Suma ustalonych w sprawie okoliczności potwierdza, że wyjaśnienia Spółki odnośnie przyczyn 

spornych transakcji związanych ze znakiem towarowym nie zasługują nauwzględnienie. W ocenie 

Sądu organy dokonały zatem właściwej interpretacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i prawidłowo 

dokonały subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod ww. normę prawną. 

Sąd w pełni podziela stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji, że wydatki poniesione przez 

skarżącą na podstawie spornych faktur VAT wystawionych przez "C" Sp. z o.o. Sp. j. na kwotę 

łącznie 1.134.419,09 zł z tytułu opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego [...], nie zostały 

poniesione w celu uzyskania przychodu. 

Nie budzi wątpliwości Sądu, że opisane w zaskarżonej decyzji okoliczności towarzyszące 

transakcjom dokonanym przez spółki z grupy E na przedmiotowym znaku towarowym, w tym 
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zawarcie przez skarżącą umowy licencyjnej na używanie tego znaku, uzasadniają uznanie, iż 

celowość poniesienia przez nią w 2014r. wydatków z tytułu opłat licencyjnych nie została wykazana. 

Pełnomocnik wskazuje w skardze, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, że to 

podatnik decyduje o tym, jaki wydatek jest celowy z jego punktu widzenia. 

Jednakże w ocenie Sądu w żadnej mierze nie pozbawia to organów do samodzielnej i obiektywnej 

oceny ponoszonych przez Spółkę wydatków pod kątem możliwości zakwalifikowania ich do kosztów 

uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. 

Taka ocena organów podatkowych powinna natomiast uwzględniać cały układ czynników 

oddziałujących przyczynowo na możliwość powstania przychodu (por. wyrok WSA w Warszawie z 

dnia 28 kwietnia 2014r., sygn. akt III SA/Wa 2130/13). Zdaniem Sądu organy wywiały się z 

powyższych kryteriów w sposób prawidłowy. 

Niewątpliwie organy podatkowe uprawnione były do zbadania zasadności i racjonalności 

przeprowadzenia szeregu transakcji, w wyniku których skarżąca Spółka rozpoczęła ponoszenie 

kosztów z tytułu używania znaku towarowego ,. [...]", wcześniej używanego bez dodatkowych 

kosztów (poza poczynionymi w toku działalności gospodarczej, w wyniku której znak stał się 

rozpoznawalną marką), wytworzonego we własnym zakresie. Gdyby Spółka takie prawo nabyła nie 

posiadając go wcześniej to związek między poniesionym kosztem, a oczekiwanym przychodem byłby 

widoczny. Natomiast w przedmiotowej sprawie, organy obu instancji słusznie uznały, że sytuacja, w 

której Spółka bez uzasadnionych podstaw pozbywa się prawa ochronnego do wytworzonego w 

ramach wieloletniej działalności znaku towarowego (nadal niezbędnego do jej funkcjonowania) i 

zakłada, że będzie następnie ponosić znaczne zobowiązania z tytułu konieczności nabycia licencji na 

dalsze używanie tego prawa, które to wydatki - w jej ocenie - stanowić będą jej koszt uzyskania 

przychodu, nie jest zgodna z przedstawioną wyżej wykładnią art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Takie 

działanie nie może być postrzegane jako racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a nadto służące 

osiągnięciu przychodów lub zabezpieczeniu źródła tych przychodów. W sprawie skutecznie 

podważano też wyjaśnienia Spółki odnośnie celowości wyzbycia się przez nią prawa do 

przedmiotowego znaku towarowego, o czym była mowa powyżej. 

Wbrew zarzutom skargi, stanowisko organów znajduje pełne potwierdzenie w zgromadzonym w 

sprawie kompletnym materiale dowodowym, które następnie zostały w sposób swobodny ocenione. Z 

całokształtu ustaleń wynika, że celem podjętych przez stronę czynności, skutkujących ponoszeniem 

przez skarżącą Spółkę wydatków z tytułu licencji, nie była ani działalność zmierzająca do 

zrealizowania wskazywanych przez stronę i pełnomocnika celów, tj. dywersyfikacji ryzyk 

gospodarczych, poprzez przeniesienie prawa ochronnego do znaku towarowego do innej spółki, ani 

też przyjęta strategia ekonomiczna przez spółki z grupy E, a jedynie uzyskanie korzyści poprzez 

ponoszenie wydatków obniżających dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. 

Suma ustalonych w sprawie okoliczności prowadzi do wniosku, że rzeczywistą przyczyną 

przeprowadzenia przez Spółkę opisanych powyżej transakcji na przedmiotowym znaku towarowym 

było uzyskanie możliwości podwyższenia kosztów podatkowych o znaczne cwydatki poniesione z 

tytułu opłat licencyjnych na podstawie umowy licencyjnej o używanie znaku towarowego "[...]", 

zawartej z "C" Sp. z o.o. Sp. j. Tym samym faktycznym, pierwotnym celem zawarcia przedmiotowych 

transakcji, w konsekwencji których Spółka ponosiła przedmiotowe wydatki, było podwyższenie 

kosztów podatkowych, a tym samym obniżenie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Nie występują bowiem żadne inne powody, dla których podmiot pozbywa się podstawowego aktywa, 

jeżeli nadal jest ono niezbędne w prowadzonej działalności. 
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Sporne transakcje budzą wątpliwości również z biznesowego punktu widzenia transakcja zbycia 

przedmiotowego znaku towarowego. Spółka nadal bowiem kontynuowała dotychczasową 

działalność, opartą o wykorzystywanie przedmiotowego znaku towarowego. Słusznie organy zwróciły 

uwagę, że niezależny podmiot nie pozbędzie się najważniejszego aktywa, niezbędnego do dalszego 

prowadzenia działalności. Racjonalny przedsiębiorca nie pozbywa się istotnego dla działalności 

aktywa, jeżeli w konsekwencji zmuszony będzie do ponoszenia dodatkowych kosztów, obniżających 

osiągany zysk i rentowność działalności, na dodatek narażając się na utratę bądź nienależytą 

ochronę tego aktywa przez podmioty trzecie uprawnione do prawa do znaku. W warunkach 

rynkowych podmiot gospodarczy wyzbyłby się prawa do własnego znaku towarowego w sytuacji gdy 

zmierzałby np. wyjść z danego rynku, ale nie w sytuacji gdy nadal kontynuuje dotychczasowa 

działalność z wykorzystaniem znaku. W warunkach rynkowych podmiot gospodarczy nie podjąłby 

ryzyka oddania wysoce rozpoznawalnego znaku towarowego, oszacowanego na wartość 

25.416.000,00 zł, podmiotom nie wyposażonym w określone kompetencje i funkcje i - wbrew 

twierdzeniu strony – nie gwarantującym w żadnym aspekcie realnej ochrony tego znaku. Skarżąca 

wskazywała, że znak przeniesiono do spółki powiązanej, aby zmniejszyć ryzyko jego utraty przez "A" 

Sp. z o.o., zaś jego przeniesienia dokonano w taki sposób, aby nadal mieć nad nim kontrolę, 

jednakże - jak wyżej wykazano - podany przez Spółkę cel był niemożliwy do osiągnięcia, bowiem 

poprzez zależność kapitałową oraz konieczność wykorzystywania znaku przez Spółkę, ryzyko utraty 

lub spadku wartości znaku nadal leżało po stronie skarżącej. 

W efekcie nie sposób powiązać wpływu ponoszonych kosztów z tytułu opłat licencyjnych na 

powstanie lub zwiększenie przychodów Spółki lub zabezpieczenie źródła przychodów, w sytuacji gdy 

Spółka ten znak wytworzyła i mogła nim dysponować nadal. Gdyby Spółka takie prawo nabyła nie 

posiadając go wcześniej, to związek między poniesionym kosztem, a oczekiwanym przychodem 

byłby widoczny. Natomiast w sytuacji, gdy takie prawo sama wytworzyła i posiadała, a następnie 

wniosła aportem do innego podmiotu, który tego samego dnia sprzedać je do kolejnego podmiotu, co 

w konsekwencji wygenerowało po stronie Spółki koszty z tytułu spornych opłat licencyjnych za 

używanie przedmiotowego znaku towarowego, to takie działanie nie może być postrzegane jako 

racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a nadto służące osiągnięciu przychodów lub zabezpieczeniu 

źródła tych przychodów. Celem podjętych przez stronę czynności cywilnoprawnych, skutkujących 

ponoszeniem przez Spółkę wydatków z tytułu licencji, nie była ani działalność zmierzająca do 

zrealizowania wskazywanych przez stronę i pełnomocnika celów, tj. dywersyfikacji ryzyk 

gospodarczych poprzez przeniesienie prawa ochronnego do znaku towarowego do innej spółki, ani 

też działalność gospodarcza zgodna z jej istotą i przedmiotem działalności, a jedynie uzyskanie 

korzyści poprzez ponoszenie wydatków obniżających dochód stanowiący podstawę opodatkowania 

podatkiem dochodowym. 

Mając na uwadze przedstawione przez organy okoliczności, gdzie: 

1) będąc uprawnioną do prawa ochronnego na znak towarowy [...], strona nie miała prawa do 

zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości znaku jako 

wartości niematerialnej i prawnej, 

2) wykazano, że wskazany przez stronę cel i zamiar przeprowadzonych z udziałem D Sp. z o.o. 

S.K.A. oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j. transakcji, których przedmiotem było przedmiotowe prawo, nie mógł 

być zrealizowany, 

3) w stwierdzonym stanie faktycznym nieprawdopodobne jest, aby jakikolwiek podmiot niezbędne w 

działalności aktywo majątku zbył do innych podmiotów niepowiązanych, ryzykując jego utratę, 

4) w zamian za wniesione do D Sp. z o.o. S.K.A. prawo do znaku towarowego "[...]" wycenione na 

25.416.000,00 zł objęto akcje tej spółki o wartości nominalnej łącznie 151.200,00 zł, 
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5) pomimo formalnego zbycia znaku, ekonomiczną odpowiedzialność oraz faktyczną kontrolę nad 

prawem ochronnym do znaku sprawowała nadal A Sp. z o.o., 

6) spółka D Sp. z o.o. S.K.A. poza pośredniczeniem w przeniesieniu znaku towarowego "[...]" oraz C 

Sp. z o.o. Sp. j. poza udzielaniem licencji dla A Sp. z o.o., faktycznie nie pełniły żadnych funkcji i nie 

wykonywały innych czynności w ramach Grupy E, które mogłyby być postrzegane jako sprzyjające, 

podnoszące albo zabezpieczające osiągane dochody przez podmioty wchodzące w skład Grupy, w 

tym przez skarżącą, 

- należy uznać za w pełni uzasadnione stanowisko organów, iż w rzeczywistości jedyną przyczyną 

przeprowadzenia przez Spółkę opisanych powyżej transakcji na przedmiotowym znaku towarowym 

było uzyskanie możliwości podwyższenia kosztów podatkowych o wydatki poniesione z tytułu opłat 

licencyjnych na podstawie umowy licencyjnej o używanie znaku towarowego "[...]", zawartej z ,.C" Sp. 

z o.o. Sp. j. Faktycznym, pierwotnym celem zawarcia przedmiotowych transakcji, w konsekwencji 

których Spółka ponosiła przedmiotowe wydatki, było podwyższenie kosztów podatkowych, a tym 

samym obniżenie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Nie bez znaczenia są również pomijane przez pełnomocnika okoliczności powstałe na gruncie 

podatkowym, po stronie D Sp. z o.o. S.K.A. oraz "C" Sp. z o.o. Sp. j. Jak wskazano w zaskarżonej 

decyzji spółka D powstała w dniu 20 listopada 2013r. pod formą prawną spółki komandytowo-akcyjnej 

i uniknęła opodatkowania dochodu z tytułu nabycia przedmiotowego znaku towarowego z uwagi na 

to, że rok obrotowy tej spółki nie skończył się z dniem 31 grudnia 2013r. (trwał od 20 listopada 2013r. 

do 31 grudnia 2014r.). W tej sytuacji nie miały bowiem zastosowania przepisy ww. ustawy z dnia 8 

listopada 2013r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1387), 

które wprowadzały obowiązek opodatkowania dochodu spółki komandytowo-akcyjnej. 

Z kolei "C" Sp. z o.o. Sp. j. nabywając prawo do znaku towarowego od D Sp. z o.o. S.K.A. nabyła 

prawo do amortyzacji podatkowej tego znaku. 

W świetle powyższego słusznie uznały organy, iż jedynym celem ponoszenia przez skarżącą Spółkę 

spornych wydatków w postaci opłat z tytułu licencji na korzystanie ze zbytego wcześniej, bez 

racjonalnego uzasadnienia, prawa ochronnego, w rzeczywistości nie było osiągnięcie przychodów 

(przed zbyciem znaku skarżąca osiągała przychody z tytułu używania znaku i mogła je nadal osiągać 

nie zbywając go; z kolei po zbyciu zajęła pozycję ekonomicznego właściciela prawa ochronnego do 

znaku, odpowiedzialnego faktycznie za kondycję znaku, wykonując czynności jak uprawniona), ani 

też zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu (zbywając znak do podmiotów 

nieposiadających środków i możliwości "do opieki" nad przedmiotowym znakiem Spółka potencjalnie 

naraziła się na możliwość jego utraty). Racjonalny przedsiębiorca dąży do minimalizacji ponoszonych 

w toku działalności kosztów. 

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 
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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, 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). 

Z uwagi na powyższe, na uwzględnienie nie zasługuje podniesiony w skardze zarzut naruszenia art. 

15 ust. 1 ustawy o CIT, poprzez błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie, polegające na 

przyjęciu, że sporne wydatki z tytułu opłat licencyjnych podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania 

przychodów. 

Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia również pozostałych podniesionych w skardze zarzutów. 

Odnosząc się do stanowiska skargi, zgodnie z którym ustalony w sprawie sposób działania spółek w 

obrębie grupy E jest zjawiskiem powszechnym również w podmiotach należących w 100% do Skarbu 

Państwa, polskich spółkach giełdowych, a także w działalności spółek na całym świecie, na 

potwierdzenie czego powołano nazwy polskich spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa oraz 

podmiotów o statusie przedsiębiorstwa państwowego, należy stwierdzić, iż stanowisko to nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

W przedmiotowej sprawie nie jest kwestionowane prawo do podejmowania przez podmioty 

gospodarcze działań reorganizacyjnych zmierzających do zwiększenia efektywności działań oraz 

skutecznego sposobu dywersyfikacji i ograniczania ryzyk prawnych i biznesowych, w tym m.in. do 

wskazanego przez pełnomocnika tworzenia spółek celowych w obrębie grupy kapitałowej 

przeznaczonych do realizacji określonych celów gospodarczych. 

Jednakże w sytuacji, gdy z całokształtu okoliczności sprawy jasno wynika, że czynności Spółki i jej 

podmiotów powiązanych nie doprowadziły do wskazywanych przez pełnomocnika celów, a jedynie 

umożliwiły skarżącej Spółce wygenerowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów i co ważne w 

sposób sprzeczny z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. 

Odnosząc się natomiast do powołanych przez stronę polskich spółek kontrolowanych przez Skarb 

Państwa, które - w jej ocenie - podjęły działania tożsame z działaniami podjętymi przez "A" Sp. z o.o., 

wskazać należy, iż szczegółowa charakterystyka działalności tych podmiotów, w tym w zakresie 

wskazywanych przez pełnomocnika, podjętych przez te spółki działań reorganizacyjnych, pozostaje 

poza przedmiotem niniejszej sprawy. 

Jak wyżej wyjaśniono, istotna na gruncie niniejszej sprawy jest okoliczność, iż z ustaleń faktycznych 

jednoznacznie wynika, że spółki D oraz "C" Sp z o.o. Sp. j. na skutek dokonanych transakcji na znaku 

towarowym "[...]" - poza formalnym statusem uprawnionego do prawa ochronnego do tego znaku - 

nie pełniły żadnej realnej funkcji, która wynika z praw i obowiązków uprawnionego (nabywcy), nie 
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wykonywały żadnych innych działań wpierających grupę E oraz nie podjęły żadnych działań w celu 

pozyskania innych źródeł przychodu czy zwiększenia wartości i rozpoznawalności znaku na rynku. 

Trudno uznać za wsparcie działalności skarżącej Spółki jedynie pobieranie od niej znacznych 

należności za korzystanie z prawa do znaku, z którego wcześniej mogła korzystać bez ponoszenia 

dodatkowych wydatków, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek korzyści z faktu zbycia prawa do 

znaku. 

Z przedstawionych okoliczności wynika, iż w rzeczywistości to działania skarżącej Spółki, nawet po 

zbyciu przez nią znaku towarowego "[...]", w dalszym ciągu faktycznie kreowały jego wartość i 

rozpoznawalność. Zatem to skarżąca Spółka nadal była odpowiedzialna za wartość i kondycję tego 

znaku, nie zaś C Sp. z o.o. Sp. j. 

Wartość znaku towarowego "[...]", będącego z prawnego punktu widzenia w posiadaniu najpierw D 

Sp. z o.o. S.K.A., a następnie "C" Sp. z o.o. Sp. j., faktycznie była tylko i wyłącznie zależna od działań 

skarżącej Spółki, bowiem to ona była nadal odpowiedzialna za ww. znak. 

Stanowisku strony przedstawionemu w skardze przeczy okoliczność, iż spółki D i "C" Sp. z o.o. Sp. j. 

nie posiadały środków (zasobów personalnych i technicznych), aby wykonywać funkcje związane z 

zarządzaniem i ochroną znaku towarowego, co skutkowało brakiem możliwości ograniczenia ryzyk, a 

więc osiągnięcia wskazywanego przez Spółkę podstawowego celu przeprowadzenia przedmiotowych 

transakcji. Stan taki potwierdzają wyjaśnienia złożone przez skarżącą w toku prowadzonego 

postępowania podatkowego, która stwierdziła, iż ww. spółki nie prowadziły w 2014r. w pełni 

działalności gospodarczej, gdyż na dzień ich założenia grupa E była w fazie rozwoju strategii 

biznesowej. 

Potwierdza to również stanowisko pełnomocnika zajęte w skardze, który wskazuje na konieczność 

analizy działań podejmowanych m.in. przez D w latach następnych, a w szczególności z dzisiejszej 

perspektywy, a nie wyłącznie w 2014r., której brak - jego zdaniem - stoi w sprzeczności z zasadami 

obrotu gospodarczego. 

Jednakże przedmiotowa sprawa dotyczy okresu właściwego dla dokonanych transakcji w zakresie 

obrotu znakiem towarowym, tj. 2014r. i prowadzona jest w przedmiocie określenia zobowiązania w 

podatku dochodowym od osób prawnych za ten okres. Trafnie zatem organy badały okoliczności 

działania podmiotów powiązanych na czas prowadzenia spornych transakcji. 

Z analizy materiału dowodowego wynika, że w okresie właściwym dla przedmiotowej sprawy 

stwierdzone okoliczności wskazują zarówno na brak zdolności "C" Sp. z o.o. Sp. j. (formalnie 

uprawniona do prawa ochronnego znaku towarowego "[...]"), do ponoszenia ryzyka wskazanego jako 

uzasadnienie zbycia przedmiotowego znaku przez skarżącą, jak i na to, aby sprzedaż tego znaku za 

pośrednictwem D była konieczna do zapewnienia tej spółce finansowania oraz zdolności i 

wiarygodności kredytowej. 

Przy czym należy zauważyć, iż z okoliczności faktycznych powołanych w zaskarżonej decyzji wynika, 

że przy ocenie faktycznej działalności ww. spółek wzięto pod uwagę także zdarzenia zaistniałe przed 

jak i po okresie właściwym dla przedmiotowej sprawy. W tym zakresie ustalono, że spółka D 

rozpoczęła działalność w dniu 20 listopada 2013r. i pierwszy rok obrotowy spółki trwał od tego dnia 

do dnia 31 grudnia 2014r. W tym czasie nie stwierdzono w działalności spółki innych istotnych 

transakcji poza nabyciem prawa ochronnego do znaku towarowego "[...]" w formie aportu i jego 

sprzedaży. Z kolei za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 20 września 2015r. spółka D złożyła 

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych (C1T-8), w którym wykazała przychody w kwocie 0,00 zł, koszty w 

kwocie 21.130,00 zł oraz stratę w tej samej wysokości. Z dniem 21 września 2015r. D Sp. z o.o. 

S.K.A. została wykreślona z KRS i przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Z kolei, z ustaleń dokonanych wobec C Sp. z o.o. Sp. j. (na podstawie informacji przedstawionych 

przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przy piśmie z dnia 20 listopada 2017r.) 

wynika, że w 2014r. głównym zapleczem wykorzystywanym przez tę spółkę była jej siedziba w [...] 

oraz wiedza i umiejętności osób zasiadających w organach jej wspólników, tj. spółki D oraz skarżącej 

Spółki. Co równie istotne - a co pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem pełnomocnika strony, co 

do rzekomej aktywności tego podmiotu w latach 2015-2017 z ww. informacji przedstawionych przez 

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wynika, iż także na dzień 14 listopada 2017r. C 

Sp. z o.o. Sp. j. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o jej wspólników i posiadane przez nich 

zasoby. 

Z powyższego wprost zatem wynika, iż analizując działalność gospodarczą prowadzoną przez ww. 

spółki poza zbadaniem działalności tych spółek w 2014r. (okres, w którym dokonano wszystkich 

transakcji na przedmiotowym znaku towarowym), wzięto również pod uwagę działalność tych spółek 

podejmowaną w okresie późniejszym, wykraczającym poza okres właściwy dla przedmiotowej 

sprawy (w przypadku spółki D wzięto pod uwagę działania podejmowane przez tę spółkę od dnia jej 

rozpoczęcia do dnia wykreślenia spółki z KRS i przekształcenia w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością). 

Pełnomocnik zarzuca również, że organy I, jak i II instancji pominęły okoliczność, że przekształcenie 

D S.K.A. w spółkę z o.o. wiązało się z pełną kontynuacją prawną działalności, przez co wskazywanie 

jako daty granicznej analizy dnia jej przekształcenia (tj. 21 września 2015r.) nie znajduje 

jakiegokolwiek uzasadnienia. 

Zdaniem Sądu zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. 

Organ podatkowy I instancji dokonał analizy działalności spółki D S.K.A., która to spółka brała udział 

w przedmiotowych transakcjach na znaku towarowym "[...]". Wniesienie aportem przedmiotowego 

znaku towarowego do tej spółki i jego sprzedaż do następnej spółki z grupy E w tym samym dniu, tj. 

12 czerwca 2014r. miało realizować wskazywany przez skarżącą Spółkę cel, tj. zapewnienie jej 

finansowania, w związku z przejęciem przez nią strategicznych obszarów rozwoju. Zasadnie zatem 

przeanalizowana działalność tej spółki od dnia jej rozpoczęcia (20 listopada 2013r.) to dnia jej 

wykreślenia z KRS (21 września 2015r.). Brak podejmowania przez tę spółkę działań przez cały 

okres jej działalności, w tym przez okres przekraczający 1 rok, liczony od dnia sprzedaży 

przedmiotowego znaku towarowego, do dnia jej wykreślenia, zasadnym czyni stanowisko, iż 

transakcje przeprowadzone przez spółki z grupy E z udziałem spółki D nie służyły realizacji ww. 

celów mających stanowić podstawę ich przeprowadzenia. 

Należy również zauważyć, iż wskazywana przez pełnomocnika aktywność ww. podmiotów, o której 

mają świadczyć złożone wraz ze skargą dokumenty, przejawiająca się w podejmowaniu opisanych 

przez niego działań, nastąpiła w głównej mierze w 2016r. już po wszczęciu przez organ podatkowy I 

instancji kontroli podatkowej (17 lutego 2016r.). a następnie postępowania podatkowego. 

Trafna jest zatem ocena, że dokonywanie przez te spółki jakichkolwiek działań z obszaru 

przekazanego im do realizacji w stosunkowo odległym czasie od czasu przeprowadzenia transakcji 

na znaku towarowym "[...]" budzi wątpliwości. Zauważyć przyjdzie, że w ciągu zaledwie jednego dnia 

przeprowadzono ciąg dobrze zorganizowanych transakcji i czynności związanych z obrotem 

przedmiotowym znakiem, które to działania były przemyślane, a zatem z góry zaplanowane. 

Natomiast po dokonaniu tych transakcji ww. spółki w zasadzie do końca 2015r. i początku 2016r. nie 

przeprowadziły żadnych działań, do realizacji których były rzekomo powołane, a które to działania 

były wskazywane jako cel podjęcia operacji na przedmiotowym znaku towarowym (brak podjęcia 

czynności wywołujących skutki gospodarcze, brak jakichkolwiek inwestycji oraz działań generujących 

przychody, brak zatrudnienia personelu oraz utworzenia zaplecza technicznego, które umożliwiłyby 
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realizację funkcji wskazywanych przez skarżącą Spółkę w dokumentacji podatkowej). A zatem, 

całokształt przedstawionych powyżej okoliczności, w tym wzmożona aktywność gospodarcza spółek 

D oraz C Sp. z o.o. Sp. j. od przełomu lat 2015-2016 budzi uzasadnione wątpliwości, co do 

zasadności przeprowadzenia operacji na przedmiotowym znaku towarowym w I połowie 2014r., w 

tym zawarcia umowy licencyjnej przez Spółkę ze spółka C Sp. z o.o. sp. j. na używanie tego znaku i 

ponoszeniu przez skarżącą wydatków z tego tytułu. 

Za bezzasadne Sąd uznaje także zarzuty naruszenia przepisów postępowania zawartych w art. 122 

w zw. z art. 187 § 1 i art. 191 O.p. 

Z akt sprawy oraz uzasadnienia zaskarżonej decyzji jak i poprzedzającej ją decyzji organu 

podatkowego I instancji wynika niewątpliwie, że organy podatkowe obu instancji, oceny 

zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dokonały zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 

122 oraz art. 191 O.p., tj. po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego przedmiotowej sprawy oraz na podstawie całego zebranego materiału 

dowodowego. 

Przepis art. 187 § 1 O.p., obliguje organy do zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia całego 

materiału dowodowego. Stosownie bowiem do brzmienia ww. przepisów, organy mają obowiązek 

wszechstronnego zebrania materiału dowodowego i poddania go swobodnej ocenie z punktu 

widzenia wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego (por. wyrok NSA z dnia 18 października 2006r. 

sygn. akt II FKS 1299/05). 

W ocenie Sądu badając zasadność zaliczenia do kosztów wydatków poniesionych z tytułu nabycia 

licencji na używanie znaku towarowego "[...]", organy I, jak i II instancji, zobowiązane były zgromadzić 

materiał dowodowy dotyczący przedmiotowego znaku (w skład którego weszły m.in. dokumentacje 

podatkowe dotyczące transakcji obrotu przedmiotowym znakiem, wyjaśnienia Spółki w zakresie tych 

transakcji), oraz przeprowadzić analizę całości tego materiału, tj. również poszczególnych etapów 

transakcji związanych z obrotem znakiem towarowym "[...]". 

Powyższe wymogi organy spełniły w całości, co znalazło też odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji 

I jak i II instancji, gdzie wskazano na podstawy faktyczne jak i prawne rozstrzygnięcia. 

Wbrew stanowisku skargi, wyjaśnienia skarżącej (w tym prezesa Spółki M. Ł.) stanowiły dowód w 

postępowaniu, jednakże - jak każdy dowód - podlegały ocenie organów podatkowych i ich wartość 

dowodowa zależała od tego, czy były prawdopodobne (wiarygodne). 

Organy w wyczerpujący sposób wyjaśniły, na jakich dowodach oparto ustalenia oraz jakim dowodom 

odmówiono wiarygodności, co jasno wynika z decyzji I i II instancji. W decyzjach tych powołano i 

szczegółowo omówiono wszystkie przepisy prawa mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Jednocześnie, analiza uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu 

podatkowego I instancji potwierdza, że wszystkie istotne kwestie (prawne i faktyczne) w 

przedmiotowej sprawie, mające wpływ na podjęcie zaskarżonego rozstrzygnięcia - wbrew zarzutowi 

skargi - były przedmiotem oceny i analizy organu podatkowego I, jak i II instancji. 

W tym miejscu należy odnieść się również do zarzutu pełnomocnika Spółki, zgodnie z którym 

stanowisko organów podatkowych obydwu instancji o braku uzasadnienia ekonomicznego 

dokonanych transakcji na znaku towarowym nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia. Powyższe - w 

ocenie pełnomocnika - wynika z faktu, iż transakcje te były przedmiotem analizy Naczelnika 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w prowadzonych postępowaniach podatkowych w zakresie 

podatku od towarów i usług za czerwiec 2014r. (postępowanie wobec D Sp. z o.o. S.K.A. znak 

sprawy: [...] oraz postępowanie wobec "C" Sp. z o.o. Sp. j. znak sprawy: [...]). W tym zakresie 

pełnomocnik w skardze wyjaśnia, że w wydanych po przeprowadzeniu ww. postępowań decyzjach 

(po ponownym rozpatrzeniu spraw na skutek uchylenia decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu 
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Skarbowego w Opolu z dnia 15 grudnia 2016r. odpowiednio nr [...] oraz nr [...]) Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Opolu odstąpił od zarzutu pozorności czynności, czy szerzej braku 

uzasadnienia ekonomicznego, stawianego uprzednio w odniesieniu do analizowanych również na 

gruncie przedmiotowego postępowania transakcji dotyczących znaku towarowego. W ocenie 

pełnomocnika, za niedopuszczalne, jako godzące w zasadę zaufania obywateli do organów władzy 

publicznej, uznać należy odmienną ocenę tych samych zdarzeń w ramach poszczególnych 

postępowań podatkowych. 

Odnosząc się do powyższego wyjaśnić trzeba, że z akt sprawy wynika, iż ponowne rozpatrzenie ww. 

spraw na gruncie podatku od towarów i usług przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w 

Opolu było wynikiem uprzednio wydanych rozstrzygnięć w tych sprawach przez Dyrektora IAS w 

postępowaniach odwoławczych, w wyniku których uchylono decyzje organu podatkowego I instancji i 

przekazano sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

W uzasadnieniu m.in. decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 czerwca 

2017r. nr [...] uchylającej decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 15 

grudnia 2016r. nr [...] wydaną dla C Sp. z o.o. Sp. j. w przedmiocie podatku od towarów i usług za 

miesiąc czerwiec 2014r. wskazano na niekonsekwentną i logicznie sprzeczną argumentację organu 

podatkowego I instancji, co do odmówienia ww. spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego z 

tytułu nabycia znaku towarowego, jak również odmówienia ujęcia w rozliczeniu podatku należnego z 

tytułu transakcji sprzedaży, tj. udzielenia licencji na korzystanie z tego znaku. Jednocześnie 

wskazano, iż organ podatkowy I instancji nie stwierdził, by odmiennie niż zakup zakwalifikował 

czynność sprzedaży licencji na używanie znaku towarowego, wywodząc zastosowanie art. 108 ust. 1 

ustawy o VAT z klauzuli nadużycia prawa. Jak wyjaśniono, zastosowanie klauzuli nadużycia prawa 

nie mogło mieć wpływu na możliwość zastosowania przepisu art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, skoro 

odnosiło się do transakcji faktycznie dokonanej i podlegającej obowiązkowi podatkowemu. Co istotne, 

organ odwoławczy w ww. decyzji wskazał, iż organ podatkowy I instancji nie wykazał, jaka konkretnie 

nienależna korzyść podatkowa w wyniku przeprowadzenia kwestionowanych transakcji miałaby stać 

się udziałem ww. spółki na gruncie VAT. Zwrócono przy tym uwagę, iż mechanizm odliczeń podatku 

naliczonego pomiędzy powiązanymi podmiotami, tj. A Sp. z o.o., G Sp. z o.o. oraz H Sp. z o.o. S.K.A. 

nie premiował dodatkowymi, nienależnymi korzyściami podatkowymi żadnego z podmiotów 

powiązanych, biorących udział w łańcuchu transakcji, lecz stanowił typowy przykład łańcucha 

czynności opodatkowanych pomiędzy przedsiębiorcami, w którym każdy podmiot, na każdym etapie 

obrotu, deklaruje podatek należny z tytułu dokonanej sprzedaży, jak i podatek naliczony z tytułu 

zakupu towaru. Zadeklarowane kwoty obrotu i podatku należnego, pomniejszonego o podatek 

naliczony, zostały rozliczone we właściwych organach podatkowych. Podatek naliczony wynikający z 

przeprowadzenia poszczególnych transakcji, będących elementem łańcucha transakcji, został w pełni 

skompensowany podatkiem należnym z punktu widzenia całej grupy podmiotów powiązanych - 

pozostał dla tej grupy neutralny. 

Reasumując, w powyższej sprawie organ odwoławczy stwierdził - mając na uwadze przytoczone 

powyżej okoliczności - iż trudno dostrzec, aby na którymkolwiek etapie obrotu doszło do 

nienależnego przysporzenia w postaci korzyści podatkowej przez którąkolwiek ze stron transakcji. Na 

tego rodzaju przysporzenie nie wskazał również organ podatkowy I instancji w ww. decyzji z dnia 15 

grudnia 2016r. nr [...]. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, uwzględniając wytyczne organu 

odwoławczego zawarte w ww. decyzji nr [...]. organ podatkowy I instancji decyzją z dnia 13 kwietnia 

2018r. nr [...] wydaną dla spółki G Sp. z o.o. przyjął zobowiązanie w podatku od towarów i usług za 

czerwiec 2014r. w wysokości wykazanej w deklaracji, stwierdzając m.in., iż w przypadku tej spółki i 

podjętych przez nią działań nie doszło do osiągnięcia korzyści podatkowej. 
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Wyjaśnić w tym miejscu należy, ze powyższe ustalenia i rozważania organów dokonane na gruncie 

postępowania dotyczącego podatku VAT nie będą miały przełożenia na sporną decyzję wydaną w 

przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Sytuacja zaistniała w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług jest 

odmienna od przedstawionej w zaskarżonym w tej sprawie rozstrzygnięciu oraz poprzedzającym je 

rozstrzygnięciu organu podatkowego I instancji sytuacji, która wystąpiła na gruncie podatku 

dochodowego od osób prawnych. Na gruncie przedmiotowej sprawy doszło do nieuprawnionego 

zmniejszenia podstawy opodatkowania po stronie skarżącej (zmniejszenie podstawy opodatkowania 

poprzez uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów wydatków niespełniających wymogów 

określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT), jak i wystąpienia skutków podatkowych w spółkach 

powiązanych (w przypadku D - nieopodatkowanie zgodnie z ustawą, jako przychodu, wniesionego 

aportem znaku towarowego "[...]"; w przypadku "C" Sp. z o.o. Sp j. - uzyskanie poprzez nabycie 

przedmiotowego znaku towarowego prawa do jego amortyzacji). 

Z opisu przedmiotowych transakcji wprost wynika, iż pomimo ich neutralności i prawidłowego 

rozliczenia na gruncie podatku od towarów i usług, wystąpiły nieprawidłowości w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych, bowiem sporne wydatki poniesione na opłaty licencyjne za 

używanie znaku towarowego - na gruncie wszystkich przedstawionych powyżej okoliczności 

związanych z transakcjami obrotu tym znakiem - nie wypełniały celu niezbędnego do uznania ich za 

koszty uzyskania przychodów. 

W tej sytuacji - przeciwnie do stanowiska skargi - uprawniona była w przedmiotowej sprawie, tj. w 

przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych, odmienna ocena 

zdarzeń zaistniałych również na gruncie podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z autonomii i 

odrębności postępowań prowadzonych w zakresie ww. podatków i skutków, jakie dane okoliczności 

wywołują na tle konkretnych przepisów. 

Na uwzględnienie nie zasługuje również zarzut naruszenia art. 139 w zw. z art. 140 O.p. 

Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem pełnomocnika, iż postępowanie odwoławcze wszczęte 

odwołaniem z dnia 23 kwietnia 2018r. (data wpływu do organu w dniu 14 maja 2018r.) prowadzone 

było w sposób przewlekły, bez faktycznego uzasadnienia. 

Jak wynika z akt sprawy, każdorazowo powodem przesunięcia terminu rozpatrzenia sprawy - co 

wprost wynika z postanowień organu z dnia 9 lipca 2018r., z dnia 7 września 2018r. oraz z dnia 7 

listopada 2018r. była konieczność dokonania szczegółowej analizy stanu faktycznego oraz materiału 

dowodowego w sprawie. 

Zwrócić należy tu uwagę, że w przedmiotowej sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, 

które należało poddać starannej analizie, czego konsekwencją było wydłużenie czasu trwania 

postępowania. 

Odwołanie w przedmiotowej sprawie rozpatrzono w terminie zakreślonym postanowieniem organu z 

dnia 7 listopada 2018r. nr [...]. Natomiast powołana przez pełnomocnika okoliczność, iż od dnia 

wszczęcia postępowania odwoławczego do dnia 6 grudnia 2018r. nie przeprowadzono jakiegokolwiek 

postępowania dowodowego (nie zostały dopuszczone jakiekolwiek dodatkowe dowody w stosunku do 

dowodów zebranych w trakcie postępowania podatkowego prowadzonego przez organ podatkowy I 

instancji), nie świadczy o tym, iż analizy tej nie dokonano. Przeciwnie, w postępowaniu odwoławczym 

zostały przeanalizowane wszystkie okoliczności mając wpływ na wynik sprawy, co znalazło 

odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. 

Natomiast to, że - jak wskazuje pełnomocnik – organ II instancji dopiero postanowieniem z dnia 6 

grudnia 2018r. włączył do akt sprawy wyciągi ze wskazanych w tym piśmie dokumentów, tj. decyzji 

organu I i II instancji wydanych dla D w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 
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2014r. oraz decyzji DIAS wydanej dla C Sp. z o.o. Sp. j. w przedmiocie podatku od towarów i usług 

za miesiąc czerwiec 2014r., wynikało z konieczności wydania tego postanowienia nie później niż z 

dniem wydania ww. postanowienia na podstawie art. 200 O.p., umożliwiającym stronie zapoznanie 

się z kompletnym materiałem dowodowym w sprawie. 

Natomiast data sporządzenia ww. postanowienia włączającego do akt sprawy wyciągi z ww. 

dokumentów, tj. 6 grudnia 2018r. nie świadczy o tym, iż treść tych dokumentów do tego czasu nie 

była przedmiotem analizy organu. Powyższe wynika z faktu, iż dokumenty te, to decyzje organów 

podatkowych obu instancji i stanowią akta zakończonych postępowań odwoławczych prowadzonych 

przez Dyrektora IAS w odrębnych sprawach wobec odrębnych podmiotów. A zatem treść, jak i 

okoliczności podniesione w tych rozstrzygnięciach były organowi już uprzednio znane. Przy czym z 

uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, iż dowody te zostały szczegółowo przeanalizowane i 

poddane ocenie przez Dyrektora IAS również na gruncie przedmiotowej sprawy prowadzonej wobec 

Spółki w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za miesiące od stycznia do grudnia 

2014r. 

Nie można zatem podzielić zarzutu skargi, iż organ już przed dopuszczeniem dowodów z ww. 

dokumentów ustalił sposób rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, co może rodzić przypuszczenie, 

że został on już z góry zaplanowany niezależnie od tego, jaki wynik mogłoby dać należyte i 

kompleksowe przeprowadzenie analizy stanu faktycznego sprawy. 

O powyższym nie przesądza również okazana podczas zapoznania z materiałem dowodowym 

notatka wewnętrzna z dnia 9 lipca 2018r. dotycząca uzasadnienia do przedłużenia przedmiotowego 

postępowania. Konieczność jej sporządzenia wynika z wewnętrznych procedur organu dotyczących 

rozpatrywania spraw odwoławczych. Natomiast powołana przez pełnomocnika w ww. piśmie z dnia 

17 grudnia 2018r. treść tej notatki (stanowiąca załącznik do odpowiedzi na skargę) stanowi wstępne 

stanowisko w sprawie, które może ulec zmianie, przy czym zawsze jest to stanowisko tylko i 

wyłącznie autora notatki, czyli pracownika organu, który nie podejmuje żadnych samodzielnych i 

ostatecznych decyzji. Stanowisko to w żaden sposób nie jest zatem ostateczne oraz podlega 

weryfikacji po szczegółowej analizie okoliczności faktycznych sprawy i wszystkich zgromadzonych w 

sprawie dowodów oraz - w razie konieczności - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

Reasumując, Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia zarzutów skargi. Analiza przedmiotowej 

sprawy wskazuje, że organy odnośnie spornej kwestii poczyniły prawidłowe ustalenia faktyczne i 

trafnie zastosowały przepisy materialnoprawne. 

Nie budzą wątpliwości Sądu również pozostałe ustalenia poczynione w sprawie, niekwestionowane 

przez skarżącą Spółkę. 

Prawidłowo w zaskarżonej decyzji nieuwzględniono w kosztach uzyskania przychodów Spółki 

również kwoty 237,77 zł wynikającej z faktury VAT z dnia 15.08.2014 r. nr [...] wystawionej przez B. 

Nie budzi wątpliwości, że ww. kwota 237,77 zł została dwukrotnie zaliczona w ciężar kosztów 

uzyskania przychodów (za lata 2014 i 2015), co wynika z wyjaśnień Spółki przedłożonych w toku 

kontroli podatkowej. 

Termin płatności ww. faktury upływał z dniem 14 października 2014r., natomiast została ona 

opłacona po tym terminie, tj. w dniu 23 stycznia 2015r. 

Zatem stosownie do przepisu art. 15b ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym w 2014r.), który to 

miał zastosowanie w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy, Spółka była zobowiązana - w terminie 

30 dni od daty upływu terminu płatności, tj. do dnia 13 listopada 2014r. - do zmniejszenia kosztów 

uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tej faktury. 

W toku kontroli Spółka wyjaśniła, iż na potrzeby wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób 

prawnych za grudzień 2014r. kwota kosztów uzyskania przychodów została pomniejszona o kwotę 
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niezapłaconych faktur, natomiast pozycja ta omyłkowo nie została wykazana w wyliczeniu podatku 

dochodowego w zeznaniu CIT-8 za 2014r. 

Prawidłowo tym samym stwierdzono w sprawie, iż doszło do dwukrotnego zaliczenia kwoty 237,77 zł 

wynikającej z ww. faktury VAT nr [...] w ciężar kosztów uzyskania przychodów, tj. w 2014 i w 2015. 

Powyższe istotnie doprowadziło do zawyżenia kosztów uzyskania przychodów za 2014r. o wartość 

widniejącą na tej fakturze. A zatem, zasadnym było wyłączenie tej faktury z kosztów uzyskania 

przychodów poniesionych przez Spółkę w 2014r. 

Nie budzą również zastrzeżeń wyliczenia organu znajdujące się na str. 36-37 uzasadnienia 

zaskarżonej decyzji, dotyczące określenia kwoty zobowiązania w CIT za 2014 r. jak i odsetek za 

zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na ten podatek. 

Z tych przyczyn faktycznych i prawnych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, na podstawie art. 

151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.  
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9. I SA/Bd 658/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy – art. 15 ust. 1 i 12 ust. 1 UPDOP 

Data orzeczenia 
 

2019-12-11 orzeczenie nieprawomocne 
 

Data wpływu 
 

2019-11-08  

Sąd 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy  

Sędziowie 
 

Jarosław Szulc 

Leszek Kleczkowski /przewodniczący sprawozdawca/ 

Mirella Łent  

Symbol z opisem 
 

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych  

Hasła tematyczne 
 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Skarżony organ 
 

Dyrektor Izby Skarbowej  

Treść wyniku 
 

uchylono zaskarżoną decyzję  

Powołane przepisy 
 

Dz.U. 2014 poz 851 art. 15 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - 

tekst jednolity  

SENTENCJA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia 

WSA Leszek Kleczkowski (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Mirella Łent sędzia WSA Jarosław Szulc 

Protokolant: asystent sędziego Katarzyna Chowańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 

grudnia 2019 r. sprawy ze skargi C. C. Sp. z o.o. w I. na decyzję Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób 

prawnych za 2015 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w B. na rzecz C. C. Sp. z o.o. w I. kwotę 27.627 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset 

dwadzieścia siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego  

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia [...]. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. określił spółce wysokość zobowiązania 

podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015r. w kwocie [...]zł. Organ stwierdził 

nieprawidłowości w ustaleniu dochodu do opodatkowania wynikające z zawyżenia, poprzez 

uwzględnienie w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 przychodów i 

kosztów C. C. sp. z o.o. s.k. w wysokości ustalonej proporcjonalnie do posiadanego udziału w ww. 

spółce, przychodów w kwocie [...]zł oraz kosztów uzyskania przychodów w kwocie [...]zł, co stanowiło 

naruszenie odpowiednio art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (dalej: "u.p.d.o.p."). 

Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania, decyzją z dnia [...]. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w 

mocy zaskarżoną decyzję. 

Odnosząc się do zaistniałego w sprawie stanu faktycznego organ wskazał, że spółka [...] [...] została 

zawiązana w dniu [...]. Organ szczegółowo opisał zmiany w zakresie wspólników oraz wnoszonych 

przez nich wkładów na przestrzeni 2015r. W tym zakresie podał, że na dzień [...]. wspólnikami [...] [...] 

sp. z o.o. sp.k. były: [...] sp. z o.o. jako komplementariusz oraz [...] sp. z o. o. s.k.a. jako 

komandytariusz. We wrześniu 2015r. [...] [...] sp. z o.o. sp.k. na podstawie uchwały nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia akcjonariuszy [...] [...] S.A. z dnia [...]. objęła [...] akcji w podwyższonym 

kapitale [...] [...] S.A. o łącznej wartości [...] RON. W dniu [...]. odbyło się zebranie wspólników [...] [...] 

sp. z o.o. sp. k., na którym podjęto uchwały dotyczące wyrażenia zgody na wystąpienie 

dotychczasowego wspólnika oraz przystąpienie do spółki nowych komandytariuszy. W związku z 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000851
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powyższym, w dniu [...]. nastąpiło wycofanie wkładów ze spółki [...] [...] sp. z o.o. sp.k. przez jedynego 

komandytariusza, tj. [...] sp. z o.o. s.k.a. 

W dniu [...]. mniejszościowy akcjonariusz [...] [...] S.A., tj. spółka [...] S.A. złożyła do sądu Valcea 

pozew o anulowanie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy [...] [...] S.A. z 

dnia [...]., w której przyjęto zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę [...]RON. W pozwie [...] S.A. 

wskazała na nadużycie prawa większości dokonanego przez Grupę [...]. 

W dniu [...]. do [...] [...] sp. z o.o. sp. k. przystąpili, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych, nowi 

komandytariusze: [...] [...] S.A. - wkład w wysokości [...] zł, co stanowi 40% udziału; [...] [...] [...] S.A. - 

wkład w wysokości [...] zł, co stanowi 25% udziału; [...] [...] S.A. - wkład w wysokości [...] zł, co 

stanowi 15% udziału; [...] [...] sp. z o.o. - wkład w wysokości [...] zł, co stanowi 10% udziału; [...] [...] 

sp. z o.o. - wkład w wysokości [...] zł, co stanowi 10% udziału. Następnie, w dniu [...]., nastąpiło 

wniesienie dodatkowych wkładów pieniężnych do [...] [...] sp. z o.o. sp. k. w wysokości: [...] zł przez 

[...] [...] S.A.; [...] zł przez [...] [...] S.A.; [...] zł przez [...] [...] sp. z o.o.; [...] zł przez [...] [...] sp. z o.o. Po 

zmianie wkłady wspólników wynosiły zatem: [...] sp. z o.o. (komplementariusz) – [...] zł; 

komandytariusze: [...] [...] S.A. - [...] zł, tj. 50.5262% udziału; [...] [...] S.A. - [...] zł, tj. 18.9473% 

udziału; [...] [...] sp. z o.o. - [...] zł, tj. 12.6316% udziału; [...] [...] sp. z o.o. - [...] zł, tj. 12,6316% 

udziału; [...] [...] [...] S.A. - [...] zł, tj. 5.2631% udziału. 

Zgodnie z umową z dnia [...] r. [...] [...] sp. z o.o. sp. k. sprzedała na rzecz [...] S.A. 2.073.813.450 

akcji o wartości nominalnej [...] RON, stanowiących 98,7370% wartości kapitału zakładowego [...] [...] 

S.A., za kwotę [...]zł. Jednocześnie w dniu [...]. [...] [...] sp. z o.o. zbyła ogół praw i obowiązków 

komandytariusza [...] [...] sp. z o.o. sp. k. na rzecz [...] S.A. za kwotę [...]zł. 

Organ wskazał, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż w 2015r. [...] [...] 

sp. z o.o. sp. k. wykazała ujemny wynik finansowy na operacji sprzedaży akcji [...] [...] S.A. Ustalono, 

że łącznie koszty nabycia akcji [...] [...] S.A. wyniosły [...] zł, natomiast w dniu [...]. [...] [...] sp. z o.o. 

sp. k. zbyła akcje na rzecz [...] S.A. za kwotę [...]zł. Z akt sprawy wynika również, że na koniec roku 

2015 w [...] [...] sp. z o.o. sp. k. powstała strata z prowadzonej działalności: bilansowa w kwocie [...]zł, 

jak i podatkowa w kwocie [...]zł. Komandytariusze, którzy objęli w dniu [...]. udziały w [...] [...] sp. z o.o. 

sp. k., w tym spółka, przyjęli do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przychody i 

koszty osiągnięte/poniesione przez [...] [...] sp. z o.o. sp. k. w okresie od [...]. do [...]. 

Zdaniem organu, kwoty wynikające z rozliczenia uczestnictwa spółki w [...] [...] sp. z o.o. sp. k. jako 

komandytariusza nie spełniają warunku ich poniesienia w celu uzyskania bądź zabezpieczenia źródła 

przychodów, o czym stanowi przepis art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. W tym zakresie organ stwierdził, że 

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. słusznie w zaskarżonej decyzji uznał, iż przystąpienie spółki 

jako komandytariusza do [...] [...] sp. z o.o. sp. k. było nieracjonalne ekonomicznie. Decyzja ta nie 

została podjęta w sposób autonomiczny, na podstawie racjonalnie uzasadnionych przesłanek 

ekonomicznych wskazujących na realizację celu, dla którego spółka została zawiązana. Spółka w 

roku 2015 osiągnęła z prowadzonej działalności gospodarczej dochód podatkowy w wysokości [...] zł, 

natomiast wykazana w zeznaniu CIT-8 za ten rok strata w kwocie [...]zł wynika wyłącznie z 

uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym przychodów i kosztów poniesionych przez spółkę 

komandytową [...] [...] sp. z o.o., w której spółka posiadała udziały. W ocenie organu, ze 

zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż spółka nie wstąpiła do [...] [...] sp. z o.o. 

sp. k. celem uzyskiwania przychodów z tytułu udziału w ww. spółce. Zatem przychody i koszty spółki 

komandytowej pozostają bez związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, iż decyzja spółki była decyzją korporacyjną Grupy 

[...], a nie samodzielną decyzją spółki. W ocenie organu, skarżąca nie przedstawiła argumentów 

uzasadniających wstąpienie spółki do [...] [...] sp. z o.o. sp.k., istotnych z punktu widzenia 
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prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Cała argumentacja spółki koncentruje się na 

uzasadnieniu konieczności restrukturyzacji [...] [...] S.A. i efektach jakie skuteczna restrukturyzacja 

będzie miała dla Grupy [...], a nie dla spółki. Organ zauważył, że spółka jako podmiot gospodarczy 

prowadzący działalność nie przeprowadziła odrębnych analiz obrazujących skutki jakie mogą 

wystąpić w spółce w wyniku przystąpienia do [...] [...] sp. z o.o. sp. k. Jako uzasadnienie do podjęcia 

decyzji o wstąpieniu do powyższej spółki, skarżąca podaje wyłącznie możliwość czerpania korzyści z 

udziałów w zyskach [...] [...] S.A., przy zaangażowaniu niewielkich środków finansowych (przychody z 

dywidendy lub ze sprzedaży akcji tej spółki). Z wyjaśnień spółki wynika, iż przystępując do [...] [...] sp. 

z o. o. sp. k. i wnosząc wkład [...] zł liczyła na dodatkowe zyski kapitałowe w wysokości 10% zysków, 

które według prognoz miała osiągnąć [...] [...] S.A. po przeprowadzeniu restrukturyzacji. 

W ocenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, wnosząc wkład do spółki osobowej (jaką była [...] 

[...] sp. z o.o. sp. k.), należało wziąć jednak pod uwagę również fakt, że proporcjonalnie do 

posiadanego udziału (w tego typu spółce) uczestniczy się nie tylko w wypracowywanych zyskach, ale 

również ponoszonych przez ten podmiot stratach. Oceniając ryzyko wstąpienia do [...] [...] sp. z o.o. 

sp. k. spółka winna wziąć zatem pod uwagę wystąpienie również negatywnych zdarzeń. 

W ocenie organu odwoławczego inwestycja skarżącej w działalność [...] [...] sp. z o.o. sp. k. nie była 

dla niej racjonalna pod względem ekonomicznym i nie była podjęta w celu osiągnięcia potencjalnych 

przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Do przeprowadzenia restrukturyzacji 

kapitałów [...] [...] S.A. wykorzystano będące w dobrej kondycji finansowej, duże i dochodowe spółki z 

grupy kapitałowej [...], będące w stanie ponieść ciężar strat, które miały z założenia zostać 

poniesione przez [...] [...] sp. z o.o. sp. k. Podjęcie decyzji o inwestycji w oparciu o prognozę 

przewidywanych, możliwych do osiągnięcia zysków przez [...] [...] S.A., w oderwaniu od analizy 

sytuacji materialno-kapitalowej [...] [...] sp. z o.o. sp. k., w ocenie organu odwoławczego, nie miałoby 

miejsca w przypadku gdyby spółka była podmiotem niezależnym, którego działanie, zgodnie z 

hipotezą art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. jest nakierowanie na uzyskiwanie przychodów oraz minimalizowanie 

kosztów w celu maksymalizowania dochodów. Podmiot gospodarczy, którego celem jest osiąganie 

zysków poprzez maksymalizację przychodów bądź ograniczanie kosztów, nie podjąłby ryzyka i nie 

wstąpiłby do [...] [...] sp. z o.o. sp. k. wyłącznie w oparciu o przewidywane, obarczone dużą dozą 

prawdopodobieństwa przyszłe zyski spółki, mimo iż wkład wniesiony do ww. spółki byłby niewielki. 

W takim stanie sprawy Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, podzielając stanowisko organu 

pierwszej instancji, uznał, iż spółka zawyżyła przychody 2015r. o kwotę [...]zł oraz koszty uzyskania 

przychodów o kwotę [...]zł, czym naruszono, odpowiednio, art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 15 ust. 1 

u.p.d.o.p. 

W skardze spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości wraz z poprzedzającą ją decyzją 

organu pierwszej instancji i umorzenie postępowania w sprawie. Zaskarżonej decyzji zarzuciła 

naruszenie: 

- art. 12 ust. 1 oraz ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 u.p.d.o.p. 

poprzez zakwestionowanie wyniku podatkowego spółki w roku podatkowym 2015 w części 

przychodów i kosztów wynikających z uczestnictwa spółki w [...] [...] sp. z o. o. sp. k. jako 

komandytariusza, ze względu na uznanie, że inwestycja spółki w działalność spółki [...] [...] nie była 

racjonalna pod względem ekonomicznym i w efekcie uznanie, że spółka w badanym okresie 

zawyżyła wartość przychodów o kwotę [...]zł oraz zawyżyła kwotę kosztów uzyskania przychodów o 

kwotę [...]zł, co w ocenie organu odwoławczego skutkowało zaniżeniem zobowiązania podatkowego 

w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015r. o kwotę [...]zł, gdy tymczasem wszystkie 

warunki wynikające z ww. przepisów dla rozliczenia przez spółkę przychodów i kosztów z tytułu 

udziału w [...] [...] zostały spełnione; 
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- art. 120 ustawy z dnia [...]. Ordynacja podatkowa (dalej: "O.p.") poprzez wydanie decyzji bez 

podstawy prawnej, tj. oparcie rozstrzygnięcia na podstawie art. 12 ust. 1 oraz ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 

1 oraz art. 15 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 u.p.d.o.p. interpretowanych w oparciu o tzw. wykładnię 

gospodarczą, wskutek czego organ odwoławczy doszedł do wniosku, że spółka nie ma prawa do 

rozliczania przychodów i kosztów wynikających z uczestnictwa spółki w [...] [...], gdyż inwestycja 

spółki w działalność spółki [...] [...] nie była racjonalna pod względem ekonomicznym, podczas gdy 

wykładnia językowa przedmiotowych przepisów nie daje organowi uprawnienia do takiego 

rozstrzygnięcia na skutek uznania, że czynności podatnika nie miały wystarczającego uzasadnienia 

ekonomicznego; w stanie prawnym obowiązującym w badanym okresie nie istniała podstawa prawna, 

która uprawniała organ odwoławczy do tego, by w oparciu o uznanie, że czynności podatnika nie były 

uzasadnione ekonomicznie, zakwestionowane zostały skutki podatkowe wskazanego powyżej 

zdarzenia; 

- art. 121 § 1, art. 180 § 1, art. 187 oraz art. 191 O.p. poprzez naruszenie zasady zaufania do 

organów podatkowych i wydanie decyzji bez podstawy prawnej oraz błędną ocenę stanu faktycznego 

sprawy polegającą na uznaniu, że przystąpienie spółki do [...] [...] nie było ekonomicznie 

uzasadnione; 

- art. 124 w zw. z art. 210 § 4 O.p. poprzez niewyjaśnienie w jasny i rzetelny sposób motywów 

decyzji, przy jednoczesnym braku odpowiedniego odniesienia się do argumentów podniesionych w 

składanych przez spółkę w toku postępowania podatkowego pismach, gdy tymczasem z pism i 

dowodów zgromadzonych w sprawie jednoznacznie wynika, że przystąpienie do spółki [...] [...] było 

ekonomicznie uzasadnione; 

- art. 2a O.p. poprzez wydanie decyzji, która rozstrzyga wątpliwości odnośnie oceny przedmiotowej 

sprawy na niekorzyść spółki i uznanie, że spółka zawyżyła przychody i koszty w badanym okresie na 

skutek nieuzasadnionego ekonomicznie i gospodarczo przystąpienia do spółki [...] [...], gdy 

tymczasem zgromadzone w sprawie dowody wskazują, że przystąpienie spółki do [...] [...] było 

uzasadnione obiektywnymi przesłankami ekonomicznymi, a ewentualne wątpliwości w tym zakresie 

powinny być rozstrzygnięte na korzyść spółki. 

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje. 

Sąd administracyjny bada zgodność zaskarżonej decyzji organu odwoławczego z punktu widzenia jej 

legalności, tj. zgodności tej decyzji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Z brzmienia 

art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), dalej: "p.p.s.a.", wynika, że zaskarżona 

decyzja winna ulec uchyleniu wtedy, gdy Sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało 

wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania lub inne 

naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy. 

Oceniając zaskarżoną decyzję z punktu widzenia jej zgodności z prawem stwierdzić należy, że 

decyzja ta narusza prawo. 

Z akt sprawy wynika, że skarżąca działa w międzynarodowej grupie kapitałowej [...], w której 

dominującą odgrywa [...] S.A. Od dnia [...] r. skarżąca była komandytariuszem w [...] [...] spółce z o.o. 

spółce komandytowej. Skarżąca wniosła do tej spółki wkład pieniężny w łącznej wysokości [...] zł, co 

stanowiło 12,6316% udziału. Spółka [...] [...] została powołana w celu restrukturyzacji [...] [...] S.A., 

która wykazywała ujemne kapitały własne, co groziło likwidacją tej spółki. W związku z tą 

restrukturyzacją spółka [...] [...] objęła akcje spółki rumuńskiej. Łączne koszty nabycia akcji [...] [...] 

S.A. wyniosły [...] zł, natomiast ze zbycia tych akcji w dniu [...] r. na rzecz [...] S.A. spółka [...] [...] 
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uzyskała kwotę [...]zł. W konsekwencji za 2015 r. spółka [...] [...] wykazała stratę podatkową w 

wysokości [...] zł. Skarżąca jako komandytariusz - na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. - przyjęła do 

rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przychody osiągnięte przez spółkę [...] [...] oraz 

poniesione przez nią koszty, proporcjonalnie do posianego udziału w tej spółce. W rezultacie za 2015 

r. skarżąca wykazała stratę w wysokości [...] zł. Organ podatkowy uznał, że przystąpienie skarżącej 

do spółki [...] [...] nie było uzasadnione ekonomicznie i na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.p. 

oraz 15 ust. 1 u.p.d.o.p. dokonał korekty przychodów i kosztów podatkowych wykazanych przez 

skarżącą. Z tym stanowiskiem strona się nie zgodziła, podnosząc, że wskazane przepisy nie dają 

organowi uprawnienia do uznania, że czynności podatnika nie miały wystarczającego uzasadnienia 

ekonomicznego. Ponadto, zdaniem skarżącej, przystąpienie do spółki [...] [...] było uzasadnione 

obiektywnymi przesłankami ekonomicznymi. 

W tak zarysowanym sporze między stronami, rację należy przyznać skarżącej. 

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty 

poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, 

z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przez słowo "cel" użyty w powyższym przepisie 

należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy, w tym przypadku przychodu. 

Poszczególne wydatki mogą realizować ten cel w sposób bardziej lub mniej intensywny. 

Ustawodawca nie posługuje się natomiast słowem "skutek". Czym innym jest cel działania, a czym 

innym skutek, będący następstwem podjętych działań. Dążenie podatnika ma przymiot celowości, 

jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy można zasadnie uznać, że poniesiony koszt jest ukierunkowany 

na osiągnięcie przychodu. Wystarczy więc sama możliwość uzyskania w przyszłości przychodu z 

tytułu poniesionego wydatku. Ustawa podatkowa nie daje wskazówek co do tego, jak intensywnie 

wydatek musi być wpisany w funkcję celu, aby można było uznać, że jest kosztem uzyskania 

przychodu. 

Ocena celowości wydatku, tj. jego zdolności do wytworzenia przychodu, jest pewną prognozą. Trzeba 

bowiem mieć na uwadze fakt, że decyzje ekonomiczne są podejmowane w warunkach niepewności i 

ryzyka. Nie sposób zatem wymagać od podatnika pełnej skuteczności działania. W żadnych 

warunkach podatnik nie ma gwarancji skutecznego działania, tj. pewności uzyskania przychodu, 

bowiem zbyt wiele jest niewiadomych, które o tym łącznie decydują. Można mówić jedynie o pewnym 

prawdopodobieństwie, możliwości osiągnięcia przychodu. Innymi słowy, za koszty uzyskania 

przychodów należy uznać wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz definitywnie 

poniesione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie 

ich źródła, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (por. uchwała siedmiu sędziów NSA z 

dnia [...] r., II FPS 2/12). W sytuacji zatem, gdy podatnik podejmuje racjonalne decyzje gospodarcze 

można oczekiwać, że poniesiony wydatek przyniesie przychód. Jednak brak skutku (przychodu) nie 

dyskwalifikuje wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Nie każdy koszt celowy jest kosztem 

efektywnym, przynoszącym oczekiwane następstwo. Definicja kosztów uzyskania przychodu jest na 

tyle szeroka, że zasadniczo każdy wydatek poniesiony z zamiarem osiągnięcia przychodu powinien 

być uznany za koszt jego uzyskania. 

Nie ma przy tym znaczenia, że przychód osiągnięto w wysokości niewspółmiernie mniejszej od 

poniesionych nakładów. Do kosztów uzyskania przychodów mogą być zakwalifikowane wydatki 

poniesione przez podatnika w przypadku, gdy stwierdzono uzyskanie przychodów w rozmiarze 

nieodpowiadającym gospodarczej istocie przedsięwzięcia, w tym na przykład przychodów w 

wysokości mniejszej, a nawet niewspółmiernie mniejszej od poniesionych nakładów (por. wyrok NSA 

z dnia 2 grudnia 2005 r., II FSK 11/05 z glosą aprobującą P. Borszowskiego, Glosa 2007, nr 3, str. 

130-138). Każdy wydatek niewymieniony w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nakierowany na uzyskanie 
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przychodu stanowi koszt podatkowy, nawet jeżeli ten sam cel można było osiągnąć przy niższych 

nakładach. Ustawa podatkowa nie ustanawia w tym zakresie warunku minimalizacji kosztów (por. 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2004 r., III SA 2893/2002; wyrok WSA w Warszawie z 

dnia 19 listopada 2004 r., III SA/Wa 33/04). 

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). 

W odniesieniu do przychodów jako podstawę swego rozstrzygnięcia organ podatkowy powołał art. 12 

ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.p. W tym pierwszym przepisie wymienia się przykładowo rodzaje wpływów 

stanowiących przychody podatkowe, zaliczając do nich także otrzymane pieniądze, wartości 

pieniężne, w tym różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Z kolei w art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. 

stanowi się, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po 

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Na gruncie wskazanych 

przepisów przychodem podatnika jest zatem każda wartość wchodząca do majątku podatnika, 

powiększająca jego aktywa, którą może on rozporządzać jak własną. W przypadku działalności 

gospodarczej za przychody uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze 

faktycznie otrzymane. O przychodach należnych możemy mówić w sytuacji, gdy podatnikowi 

przysługuje uprawnienie do ich otrzymania. 

W świetle powyższych regulacji ze stanowiskiem organu można byłoby się zgodzić gdyby działanie 

skarżącej pozbawione byłoby bezsprzecznie przymiotu "celowości", a zatem gdyby w chwili 

przystąpienie skarżącej do spółki [...] [...] istniały obiektywne przesłanki pozwalające stwierdzić, że w 

żadnym razie działanie to nie może przyczynić się do powstania lub zwiększenia przychodu. W toku 

postępowania jak i w skardze strona podnosiła, że przystąpienie do spółki [...] [...] wynikało z 

przewidywanych korzyści jakie skarżąca mogłaby osiągnąć po zrealizowaniu planu uzdrowienia 
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kapitałów [...] [...] S.A. Zgodnie z prognozą finansową sporządzoną na lata 2015-2019 w przypadku 

realizacji celów restrukturyzacji zadłużenia, [...] [...] S.A. miała odnotować poprawę kondycji 

finansowej poprzez zwiększenie wyniku netto w latach 2016-2017 w stosunku do 2015 r. To zaś 

miałoby wpływ na wartość akcji spółki rumuńskiej, a tym samym umożliwiłoby spółce [...] [...] oraz jej 

wspólnikom, w tym skarżącej, osiągnięcie dodatkowych zysków kapitałowych. W latach 2018-2019 

prognozowany wynik netto był co prawda niższy, ale wciąż pozostawał dodatni, co bez 

restrukturyzacji kapitałów nie byłoby możliwe. Strategia inwestycyjna związana z restrukturyzacją 

kapitałów własnych [...] [...] S.A. została zakłócona przez zaskarżenie do sądu przez akcjonariusza 

mniejszościowego spółki rumuńskiej – [...] S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

Zaskarżenie tej uchwały mogło skutkować jej unieważnieniem oraz wszelkich następnych działań 

związanych z restrukturyzacją kapitałów. W konsekwencji skarżąca zbyła prawa i obowiązki 

komandytariusza na rzecz spółki dominującej - [...] S.A. 

Powyższe okoliczności nie są kwestionowane przez organ. Na podstawie tych okoliczności nie 

można powiedzieć, że z "góry" było wiadomo, iż przedsięwzięcie skarżącej polegające na 

przystąpieniu do spółki [...] [...] będzie całkowicie nieopłacalne finansowo i nie miało jakiegokolwiek 

sensu. Prognozy wskazywały, że w wyniku restrukturyzacji spółka rumuńska będzie osiągać dodatni 

wynik finansowy, co korzystnie wpłynęłoby na kondycję finansową spółki [...] [...] i jej wspólników. 

Rzecz jasna z uwagi na niewielki wkład skarżącej do spółki [...] [...] (12,6316%), nie mogła ona liczyć 

na znaczące korzyści, jednakże nie można twierdzić, że skarżąca w ogóle nie mogła oczekiwać 

żadnych zysków i od początku było wiadomo, że poniesie znaczną stratę. 

Zdaniem jednak organu analiza przez skarżąca ryzyka z tytułu przystąpienie do spółki [...] [...] 

wyłącznie w oparciu o wskazane prognozy finansowe, nie była wystarczająca. Według Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej skarżąca powinna dokonać odrębnych analiz obrazujących skutki jakie mogą 

wystąpić w wyniku przystąpienia do spółki [...] [...]. Trafnie jednak strona podnosiła, że 

przygotowywanie kosztownych analiz ekonomicznych tego przystąpienia, z uwagi na niewielkie 

zaangażowanie kapitałowe skarżącej, byłoby nieracjonalne. Nie można wymagać od przedsiębiorcy, 

aby podejmując decyzje o podobnym obciążeniu finansowym za każdym razem dokonywał 

kompleksowych analiz ekonomicznych, i trudno od tego uzależniać możliwość zaliczenia 

poniesionych wydatków do kosztów podatkowych. Należy zauważyć, że osiągnięcie przychodu nie 

musi w każdym przypadku mieć charakter pewny, może być prawdopodobne. Ustawodawca nie 

określił, jak intensywnie wydatek musi być wpisany w funkcję celu, aby można było uznać, że jest 

kosztem uzyskania przychodu. 

Zdaniem organu za niewiarygodne należy również uznać twierdzenie skarżącej, iż nie posiadała 

wiedzy o planowanej przez spółkę [...] [...] sprzedaży akcji [...] [...] S.A. i skutków tej transakcji, tj. 

wystąpienia wielomilionowej straty na transakcji, jak również braku udziału w ewentualnych zyskach 

osiąganych przez [...] [...] S.A. W tym względzie stwierdzono, że osoba działające w imieniu skarżącej 

w momencie przystąpienia do spółki [...] [...], jak i w późniejszych działaniach, taką wiedzę z całą 

pewnością posiadała, był to bowiem pracownik [...] S.A. Osobą reprezentująca skarżąca w sprawie 

przystąpienia do spółki [...] [...] była D. K., co potwierdził pełnomocnik organu na rozprawie w dniu [...] 

r. Z jej zeznań złożonych podczas przesłuchania w dniu [...] r. (t. 5, k. 2123-2124) nie wynika jednak, 

aby miała ona wiedzę o wystąpieniu straty na sprzedaży akcji [...] [...] S.A. przez spółkę [...] [...], a 

także o braku udziału skarżącej w ewentualnych zyskach osiąganych przez [...] [...] S.A. W trakcie 

przesłuchania wyżej wymienionej takie pytanie nie zostały w ogóle zadane. 

Organ wskazuje także, że mniejszościowy udziałowiec [...] [...] S.A. - [...] S.A. wniosła sprzeciw w 

związku z podjętymi uchwałami o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu [...] r., a zatem w momencie przystąpienia skarżącej do spółki [...] 
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[...] można było przewidzieć, że ten udziałowiec wniesie do sądu pozew, który zakłóci proces 

restrukturyzacji. Zdaniem organu już wtedy skuteczne zakończenie procesu restrukturyzacji było 

wątpliwe. Należy jednak zauważyć, że pozew o uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału 

zakładowego został zarejestrowany w sądzie rumuńskim w dniu [...] r. (czego organ nie kwestionuje), 

a zatem po przystąpieniu skarżącej do spółki [...] [...]. Nadto z zeznań złożonych przez M. K. – 

członka zarządu spółki [...] [...] (t. 5, k. 2131-2133) oraz A. Ł. – prezesa zarządu [...] [...] (t. 5, k. 2142-

2144), nie wynika, aby w momencie przystąpienia skarżącej do spółki [...] [...] mieli oni jakąkolwiek 

wiedzę na temat pozwu złożonego przez [...] S.A. Trzeba także zauważyć, że w wielu wypadkach 

podejmowanym decyzjom gospodarczym towarzyszy niepewność. Skutkiem tej niepewności jest 

ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. Ryzyko takie uwzględnia już sama konstrukcja podatku 

dochodowego, bowiem nie obciąża się podatkiem podmiotów wykazujących straty. 

Organ podkreśla także, że decyzja skarżącej o przystąpieniu do spółki [...] [...] była decyzją 

korporacyjną grupy [...], a nie jej samodzielną decyzją. Zasadnie w tym względzie skarżąca wskazuje, 

że działając jako autonomiczny podmiot podejmuje decyzje gospodarcze, kierując się własnym 

interesem ekonomicznym, co nie oznacza jednak, że nie powinna uwzględniać także potrzeb innym 

podmiotów działających w grupie. Organ pomija zupełnie fakt, że skarżąca należy do 

międzynarodowej grupy kapitałowej [...]. W rezultacie skarżąca pomimo całej swojej autonomii nie 

może nie uwzględniać interesów całej grupy i jej właścicieli. Działanie sprzeczne z interesami grupy 

osłabiałoby jej pozycję konkurencyjną i wykluczałoby powstanie efektu synergii. Jak wskazano 

wcześniej w ramach grupy podjęto decyzję o restrukturyzacji kapitałów własnych [...] [...] S.A. i dla 

realizacji tego celu powołano spółkę [...] [...], której skarżąca stała się wspólnikiem. Działanie zatem 

skarżącej było zatem zgodne z interesem grupy, ale także z jej własnym interesem, bowiem w 

perspektywie - po pomyślnym zakończeniu procesu restrukturyzacji – mogła ona oczekiwać na 

osiągnięcie dodatkowych zysków, proporcjonalnie do posiadanego udziału. 

Reasumując stwierdzić należy, że kryterium racjonalności działań podatnika podlega ocenie organu 

podatkowego, jednak organ nie może w sposób generalny kwestionować decyzji gospodarczych 

podejmowanych przez przedsiębiorców. O sposobie prowadzenia działalności gospodarczej decyduje 

podatnik i to do niego należy wybór odpowiednich rozwiązań ekonomicznych, bez ingerencji organu 

podatkowego. Ze stanowiskiem organu można byłoby się zgodzić, gdyby działanie skarżącej nie 

miało jakiegokolwiek sensu i bezsprzecznie byłoby pozbawione przymiotu "celowości". Organ nie 

wykazał jednak, aby taka sytuacja zaistniała w rozpatrywanej sprawie. Sąd nie podziela zatem 

stanowiska organu odwoławczego, że "inwestycja spółki w działalność spółki [...] [...]" nie była 

racjonalna pod względem ekonomicznym, tym bardziej, że organ pierwszej instancji nie kwestionuje 

przychodów i kosztów uzyskanych przez spółkę [...] [...], a tym samym wykazania przez tę spółkę za 

wskazany okres straty (str. 11 decyzji). Skoro więc organ nie podważa wyniku finansowego spółki [...] 

[...], to skarżąca jako wspólnik spółki [...] [...] mogła rozliczyć przychody i koszty uzyskania 

przychodów zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. 

W konsekwencji stwierdzić należy, że wydając zaskarżoną decyzję organ naruszył art. 12 ust. 1 pkt 1 

i ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., co jest wystarczającą podstawą do uchylenia zaskarżonej 

decyzji. Ponownie rozpatrując sprawę organ uwzględni stanowisko Sądu zawarte w niniejszym 

wyroku. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., Sąd uchylił zaskarżoną 

decyzję. O kosztach sądowych postanowiono na podstawie art. 200, art. 205 § 2 i art. 209 p.p.s.a. w 

zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) i § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] r. w 

sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 265). Na koszty te złożył się 
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uiszczony wpis od skargi ([...] zł), wynagrodzenie pełnomocnika ([...] zł) i opłata skarbowa od 

udzielonego pełnomocnictwa (17 zł).  
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10. II FSK 135/19 - Wyrok NSA – art. 119a i n. OP 

Data orzeczenia 
 

2019-07-08 orzeczenie prawomocne 
 

Data wpływu 
 

2019-01-17  

Sąd 
 

Naczelny Sąd Administracyjny  

Sędziowie 
 

Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący sprawozdawca/ 

Małgorzata Wolf- Kalamala 

Wojciech Stachurski  

Symbol z opisem 
 

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych 

6562  

Hasła 

tematyczne 
 

Inne  

Sygn. powiązane 
 

III SA/Wa 2226/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30  

Skarżony organ 
 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej~Minister Finansów  

Treść wyniku 
 

Oddalono skargę kasacyjną  

Powołane 

przepisy 
 

Dz.U. 2015 poz 613 art. 119a § 1, art. 119d, art. 119c § 1 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. 

Dz.U. 2014 poz 851 art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - 

tekst jednolity  

SENTENCJA 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-

Nowacka, (sprawozdawca), Sędzia NSA Małgorzata Wolf - Kalamala, Sędzia WSA del. Wojciech 

Stachurski, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 r. na 

rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. [...] S.A. z siedzibą w L. (dawniej: M. S.A. z 

siedzibą w L.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 

r., sygn. akt III SA/Wa 2226/17 w sprawie ze skargi B. [...] S.A. z siedzibą w L. (dawniej: M. S.A. z 

siedzibą w L.) na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie 

odmowy wydania opinii zabezpieczającej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B. [...] S.A. z 

siedzibą w L na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) 

złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.  

UZASADNIENIE 

1. Wyrokiem z 30 maja 2018 r., III SA/Wa 2226/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 

oddalił skargę B. [...] S.A. z siedzibą w L. (dawniej: M. S.A. z siedzibą w L., dalej: "skarżąca", 

"spółka", "wnioskodawca") na odmowę wydania opinii zabezpieczającej Ministra Rozwoju i Finansów 

z 19 lutego 2017 r. 

2. Z uzasadnienia sądu pierwszej instancji wynika, że skarżąca złożyła wniosek o wydanie opinii 

zabezpieczającej dotyczącej rozpoczętej, lecz nie zakończonej na dzień złożenia wniosku, czynności 

nabycia akcji wnioskodawcy przez strategicznego inwestora. Czynność składała się z następujących 

etapów: 

– podjęcie decyzji o pozyskaniu strategicznego inwestora dla wnioskodawcy (czynność zrealizowana 

przed złożeniem wniosku); 

– nabycie akcji Wnioskodawcy z wykorzystaniem polskiej spółki akwizycyjnej (czynność zrealizowana 

przed złożeniem wniosku); 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1833372FB3
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000613
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000851
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– wyłączenie spółki akwizycyjnej (celowej) ze struktury grupy przez przejęcie jej przez wnioskodawcę 

w drodze tzw. odwrotnego przejęcia (czynność w trakcie realizacji w dacie złożenia wniosku); 

– sprzedaż akcji własnych otrzymanych przez wnioskodawcę w procesie połączenia ze spółką 

akwizycyjną na rzecz inwestora strategicznego (czynność planowana do zrealizowania w 

przyszłości). 

Wskazanym przez wnioskodawcę skutkiem realizacji czynności było osiągnięcie korzyści podatkowej 

w podatku dochodowym od osób prawnych w postaci straty wynikającej z przeprowadzenia transakcji 

sprzedaży akcji własnych w wyniku dokonania tzw. połączenia odwrotnego, w prognozowanej 

wysokości 428.670.064,83 zł. Strata ta powstałaby w wyniku sprzedaży akcji własnych wnioskodawcy 

nabytych przez spółkę celową i przejętych przez wnioskodawcę w drodze tzw. odwrotnego 

połączenia (inverse merger) i mogłaby zostać odliczona od dochodów wnioskodawcy za kolejne lata 

podatkowe. 

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, prowadzącym w Polsce działalność gospodarczą, 

zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest dominującą spółką w grupie 

kapitałowej M., dostarczającej zindywidualizowane usługi finansowe dla klientów z sektora ochrony 

zdrowia i jednostek samorządów terytorialnych. Grupa M. prowadzi również działalność na terenie 

Czech i Słowacji przez spółki zależne - M. [...] s.r.o. z siedzibą w P. i M. [...] s.r.o. z siedzibą w B. oraz 

na terenie Hiszpanii przez Oddział Korporacyjny z siedzibą w B. Wnioskodawca jest również jedynym 

akcjonariuszem M. S.A. świadczącej usługi finansowe szpitalom publicznym i niepublicznym oraz 

udziałowcem spółki D. sp. z o.o. zajmującej się restrukturyzacją długów. Od 2007 roku wnioskodawca 

jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Podmiotem uczestniczącym w czynności jest M. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: M., SPV ) - polska 

spółka kapitałowa, założona w 2015 r. przez podmiot nieuczestniczący w transakcji, stanowiąca dla 

wnioskodawcy podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014r. poz. 851, ze zm., dalej: "u.p.d.o.p."), która pełniła 

rolę akwizycyjnej spółki celowej. 

Podmiotem uczestniczącym w czynności jest również B. [...] S.p.A. z siedzibą w M. (dalej: B., 

bank,inwestor) - włoski bank specjalizujący się w obszarze zarządzania wierzytelnościami i factoringu 

należności na rynku opieki medycznej i sektora samorządowego w Europie Południowej (Włochy, 

Hiszpania, Portugalia), który w grudniu 2015 roku nabył udziały w M. i jest jej jedynym udziałowcem. 

B. stanowi dla wnioskodawcy i M. podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p. Podmiot ten za 

pośrednictwem M. nabył akcje skarżącej. 

Na dzień 30 grudnia 2016 r. czynność będąca przedmiotem wniosku o wydanie opinii 

zabezpieczającej w toku postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej (wszystkie jej 

etapy), została w całości zrealizowana. 

3. Minister Rozwoju i Finansów 19 lutego 2017 r. odmówił wydania opinii zabezpieczającej. Zdaniem 

ministra, dokonanie czynności opisanej we wniosku skutkowało osiągnięciem korzyści podatkowej w 

rozumieniu art. 119e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 

613 ze zm., dalej: "O.p."). 

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że zawarta w zaskarżonej odmowie wydania 

opinii zabezpieczającej ocena czynności opisanej we wniosku jest prawidłowa. W rozpoznanej 

sprawie organ wykazał, że czynność ta miała charakter sztuczny w rozumieniu wynikającym z treści 

przepisów Ordynacji podatkowej (pełny tekst uzasadnienia orzeczenia dostępny jest w Centralnej 

Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, dalej w skrócie "CBOSA"). 
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5. Od powyższego orzeczenia skarżąca wniosła skargę kasacyjna żądając jego uchylenia w całości 

oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, a także 

zasądzenia zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego. 

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono: 

I. Mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania , o którym mowa 

w art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej w skrócie "p.p.s.a."), tj. naruszenie przepisu: 

I.1. art. 134 § 1 i art. 141 § 4 zdanie pierwsze p.p.s.a. poprzez brak przedstawienia w uzasadnieniu 

wyroku wnikliwej i merytorycznej analizy argumentacji skarżącej przedstawionej w skardze w 

zakresie : 

A) błędnej wykładni pojęcia sztuczności transakcji i niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu 

art. 119c O.p., co świadczy o nierozpatrzeniu przez WSA całości sprawy. Pominięcie przez WSA w 

uzasadnieniu wyroku ww. argumentu mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygniecie sprawy, albowiem 

świadczy o tym, że argument ten został również pominięty przez WSA przy rozpoznawaniu skargi. 

Tymczasem w skardze skarżąca wprost wskazywała, że skomplikowania prawnego niektórych 

działań składających się na całokształt transakcji nie można utożsamiać z przesłanką jej sztuczności, 

gdyż takie skomplikowanie jest elementem życia społeczno-gospodarczego, a ponadto nie występują 

w sprawie desygnaty sztuczności działania wskazane w przepisie art. 119c O.p. Tym samym z 

argumentacji skarżącej zawartej w skardze wynika, że czynność (rozumiana jako zespół 

powiązanych ze sobą czynności, "czynność") nie cechuje się sztucznością, a tym samym nie spełnia 

warunków, o których mowa w art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. Oznacza to, że brak było 

podstaw do wydania odmowy; 

B) Argumentacji skarżącej przedstawionej w skardze w odniesieniu do odwrotnego połączenia 

skarżącej ze spółką M., co świadczy o nierozpatrzeniu przez WSA całości sprawy. Jedynie 

lakoniczne odniesienie się przez WSA w uzasadnieniu wyroku do argumentacji skarżącej odnoszącej 

się do procesu połączenia odwrotnego i wskazanie, że połączenie to cechuje się nadmiernym 

stopniem skomplikowania i niestandardowością, gdyż powinno być dokonane z podwyższeniem 

kapitału zakładowego, mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, albowiem świadczy o 

tym, że argument ten został również pominięty przez WSA przy rozpoznawaniu skargi. Tymczasem w 

skardze skarżąca wprost wskazywała, że proces połączenia odwrotnego nie cechuje się nadmiernym 

stopniem skomplikowania i jest procesem przeprowadzanym w realiach życia społeczno-

gospodarczego. Tym samym z argumentacji skarżącej zawartej w skardze wynika, że z okoliczności 

przeprowadzenia połączenia odwrotnego skarżącej z M. nie można wywodzić negatywnych 

konsekwencji, a ta okoliczność nie może stanowić jednej z podstawy do wydania odmowy; 

C) Błędnej wykładni przesłanki istotności pozostałych celów ekonomicznych i gospodarczych 

czynności, wskutek czego nastąpiła niewłaściwa ocena co do zastosowania tych przepisów i 

przyjęcie, że czynność została dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, co świadczy o 

nierozpatrzeniu przez WSA całości sprawy. Sąd odnosząc się do powyższych argumentów skarżącej 

ograniczył się do lakonicznego wskazania w uzasadnieniu wyroku (str. 46), że konstrukcja czynności 

nie ma uzasadnienia ekonomicznego, pominął jednakże rozbudowaną argumentację skarżącej 

wskazującą na istnienie takiego uzasadnienia. W szczególności sąd nie odniósł się do 

przedstawionej w skardze wykładni przesłanki istotności pozostałych celów ekonomicznych i 

gospodarczych czynności, która prowadzi do konkluzji, że czynność nie została dokonana przede 

wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, albowiem decydujące znaczenie miały cele 

ekonomiczne i gospodarcze czynności inne niż osiągnięcie korzyści podatkowej. ; 
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D) Okoliczności odnoszących się do istotności oszczędności (innych niż podatkowe) uzyskanych 

wskutek przeprowadzenia czynności, czego skutkiem było nierozpoznanie istoty sprawy i oddalenie 

skargi w miejsce jej uwzględnienia 

Wnikliwe przeanalizowanie przez sąd argumentacji skarżącej we wskazanym wyżej zakresie (i danie 

temu wyrazu w uzasadnieniu wyroku) mogłoby prowadzić do wydania odmiennego kierunkowo 

rozstrzygnięcia. Ponadto taki sposób procedowania sądu (odnośnie punktów od A-D) sprawia, że 

zaskarżony wyrok nie poddaje się kontroli instancyjnej. Brak wnikliwej analizy argumentacji zawartej 

w skardze sprawia, że sąd odwoławczy nie jest w stanie zrekonstruować procesu wnioskowania 

przeprowadzonego przez WSA, co w konsekwencji utrudnia prawo podatnika do obrony i narusza 

dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego; 

E) Zarzutów naruszenia art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. z 1997 r., Nr,poz. z późn.zm.), dalej: "Konstytucja" poprzez niewłaściwe zastosowanie, co 

świadczy o nierozpatrzeniu przez WSA całości sprawy.W zaskarżonym wyroku sąd niezwykle 

lakonicznie odniósł się do zarzutów skarżącej dotyczących niewłaściwej oceny co do zastosowania 

art. 2 i art. 7 Konstytucji (zarzuty 24-27, 32-33), polegających na: 

• niezastosowaniu wywodzonych z nich zasad demokratycznego państwa prawnego, pewności prawa 

oraz praworządności, z których wynika wymóg przewidywalności i obliczalności rozstrzygnięć 

organów władzy publicznej, a w konsekwencji sanowanie sytuacji, w której organ publiczny może 

dokonywać ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki określając jej wysokość 

zobowiązania podatkowego na podstawie niejasnych i nieprecyzyjnych reguł, posługując się 

klauzulami generalnymi niespełniającymi wymogów określoności ustawowej ingerencji w sferę 

konstytucyjnych wolności i praw jednostki, które zostały sprecyzowane m.in. w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. 

• niezastosowaniu wywodzonych z nich zasad demokratycznego państwa prawnego, zaufania do 

państwa i stanowionego prawa oraz praworządności, z których wynika wymóg poprawnej legislacji, a 

w konsekwencji sanowanie sytuacji, w której organ publiczny może dokonywać ingerencji w sferę 

konstytucyjnych wolności i praw jednostki określając jej wysokość zobowiązania podatkowego na 

podstawie przepisów niespełniających wymogów poprawnej legislacji, tj. opartych o klauzule 

generalne, które nie spełniają wymogów określoności ustawowej ingerencji w sferę konstytucyjnych 

wolności i praw jednostki, które zostały sprecyzowane m.in. w ww. wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, 

• niezastosowaniu wywodzonych z nich zasad demokratycznego państwa prawnego, zaufania do 

państwa i stanowionego prawa oraz praworządności, z których wynika norma zakazująca 

sankcjonowania takich zachowań adresatów przepisów, które są zachowaniami zgodnymi z prawem, 

a w konsekwencji sanowanie sytuacji, w której organ publiczny wydając decyzję na podstawie art. 

119a O.p. sankcjonuje zachowania zgodne z prawem poprzez kreowanie zobowiązania podatkowego 

niemającego pokrycia w ustawie podatkowej, tj. wiąże powstanie zobowiązania podatkowego z 

zachowaniem, które w normalnych okolicznościach nie powoduje powstania takiego zobowiązania, 

• niezastosowaniu wywodzonych z nich oraz z art. 217 Konstytucji zasad demokratycznego państwa 

prawnego, praworządności oraz ustawowego źródła obowiązku podatkowego, z których wynika 

wymóg, aby wszystkie istotne elementy konstrukcyjne podatków były określone w ustawie, poprzez 

uznanie, że przepisy te nie znajdą zastosowania i odmowę wydania opinii, a w konsekwencji 

sanowanie sytuacji, w której: a) organ publiczny wydając decyzję na podstawie art. 119a O.p. de 

facto określa finalną wysokość zobowiązania podatkowego arbitralnie, w oparciu o niejasne i 

niesprecyzowane kryteria (klauzule generalne), a nie kryteria ustawowe b) ostateczna wysokość 

zobowiązania podatkowego nie jest determinowana przez ustawę, lecz przez ocenę ekonomiczną 
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danej czynności (skutki podatkowe dwóch takich samych stanów faktycznych mogą być zatem 

rożne); 

• niezastosowaniu wywodzonych z nich art. 217 Konstytucji zasady demokratycznego państwa 

prawnego oraz zasady ustawowego źródła obowiązku podatkowego, z których wynika wymóg, aby 

wszystkie istotne elementy konstrukcyjne podatków byty określone w ustawie, a tym samym podatnik 

mógł sam określić na podstawie obiektywnych kryteriów wysokość swego zobowiązania 

podatkowego, a w konsekwencji sanowanie sytuacji, w której ostateczna wysokość zobowiązania 

podatkowego nie jest determinowana przez ustawę, lecz arbitralną decyzję organów, co wymusza de 

facto na podatnikach dążenie do maksymalnego opodatkowania by ustrzec się przed negatywnymi 

konsekwencjami takiej decyzji organów, mimo że obowiązek zapłaty podatków w maksymalnej 

możliwej wysokości nie wynika z ustawy. 

Sąd ograniczył się bowiem jedynie do stwierdzenia, że regulacja klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania i instytucja opinii zabezpieczającej spełniają wszystkie kryteria dla tego rodzaju 

instytucji wskazane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności w wyroku z dnia 

11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, oraz gwarantują poszanowanie konstytucyjnych praw i wolności 

podatnika. 

Takie odniesienie się przez WSA w uzasadnieniu wyroku do argumentacji skarżącej mogło mieć 

istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, albowiem świadczy o tym, że argumentacja ta została 

również pominięta przez WSA przy rozpoznawaniu skargi. Tymczasem w skardze skarżąca wprost 

wskazywała, iż stosowanie przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w obowiązującej 

obecnie formie godzi w prawa i wolności podatnika wynikające z Konstytucji. Zatem wnikliwe 

przeanalizowanie przez sąd argumentacji skarżącej w tym zakresie (i danie temu wyrazu w 

uzasadnieniu wyroku) mogłoby prowadzić do wydania odmiennego kierunkowo rozstrzygnięcia i 

uchylenia odmowy. 

E) Ochrony wynikającej dla skarżącej z uzyskanej przez nią interpretacji indywidualnych, co świadczy 

o nierozpatrzeniu przez WSA całości sprawy. W zaskarżonym wyroku sąd uznał, że uzyskana przez 

skarżącą interpretacja indywidualna odnosząca się do skutków podatkowych czynności nie ma 

waloru ochronnego, gdyż nie odnosi się kwestii unikania opodatkowania. Taka ocena zdaniem 

skarżącej pomija jednakże niezwykle istotne aspekty, a mianowicie kwestię pewności prawa i zakaz 

retroaktywności przepisów oraz działanie w zaufaniu do organów podatkowych, które sprzeciwiały się 

wydaniu odmowy w przedmiotowej sprawie; 

F) Zaniechania odpowiedniego stosowania w postępowaniu w sprawie wydania opinii 

zabezpieczającej zasad prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów, prawdy 

obiektywnej i oraz swobodnej oceny dowodów, co świadczy o nierozpatrzeniu przez WSA całości 

sprawy. W zaskarżonym wyroku sąd uznał, że brak odesłania do odpowiedniego zastosowania w 

postępowaniu w sprawie wydania opinii zabezpieczającej zasady prowadzenia postępowania w 

sposób budzący zaufanie do organów oraz zasady prawdy obiektywnej i zasady swobodnej oceny 

dowodów nie wywołuje negatywnych skutków dla podatnika ubiegającego się o wydanie opinii 

zabezpieczającej. Taka ocena pomija argumentację skarżącej wskazującą na wpływ niestosowania 

tych przepisów na poszanowanie praw i obowiązków strony w tym postępowaniu; 

G) Wywodzonej z art. 22 Konstytucji zasady wolności działalności gospodarczej, co świadczy o 

nierozpatrzeniu przez WSA całości sprawy. W zaskarżonym wyroku sąd uznał, że klauzula przeciwko 

unikaniu opodatkowania nie powoduje uszczerbku wolności układania swoich stosunków 

cywilnoprawnych wywodzonej z zasady wolności działalności gospodarczej przewidzianej w art. 22 

Konstytucji. Taka ocena pomija argumentację skarżącej odnoszącą się do niedozwolonej ingerencji w 
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tę wolność przez organy podatkowe poprzez wskazywanie jedynej słusznej drogi dokonania danej 

operacji ("czynność odpowiednia"). 

Zatem wnikliwe przeanalizowanie przez sąd argumentacji skarżącej w zakresie wskazanym w 

punkcie I.1. E-G (i danie temu wyrazu w uzasadnieniu wyroku) mogłoby prowadzić do wydania 

odmiennego kierunkowo rozstrzygnięcia i uchylenia odmowy. 

I.2. art. 133 § 1, art. 141 § 4 zdanie pierwsze i art. 151 p.p.s.a. poprzez przedstawienie w 

uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nieprawidłowego (odbiegającego od rzeczywistości) stanu 

faktycznego, w odniesieniu do którego WSA badał legalność odmowy, polegające na przyjęciu przez 

sąd, że: 

- zaangażowanie M. spowodowało wydłużenie czasu niezbędnego do nabycia akcji skarżącej i 

wymagało zrealizowania dodatkowych czynności i poniesienia dodatkowych kosztów. Sąd 

prezentując powyższe stanowisko pominął fakt, że zaangażowanie M. nie spowodowało wydłużenia 

okresu niezbędnego do przeprowadzenia transakcji nabycia akcji skarżącej, a poniesienie 

dodatkowych kosztów i zrealizowanie dodatkowych czynności zrekompensowane było możliwością 

osiągnięcia oszczędności z tytułu kosztów gwarancji i przeprowadzenia dokapitalizowania skarżącej. 

Tymczasem powyższe fakty wskazują po pierwsze, że prezentowany w zaskarżonym wyroku pogląd 

o bezcelowości angażowania M. nie znajduje uzasadnienia, a po drugie, że rzekome negatywne 

aspekty wykorzystania podmiotu pośredniczącego w rzeczywistości nie występowały. Powyższe 

naruszenie przepisów p.p.s.a. miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, gdyż gdyby sąd w 

sposób prawidłowy przedstawił w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stan faktyczny, musiałby 

zgodzić się ze skarżącą, że wykorzystanie podmiotu pośredniczącego do przeprowadzenia transakcji 

nabycia akcji skarżącej było uzasadnione; 

- tymczasowe przekazanie środków M. ponad kwotę potrzebną na zakup akcji było równoznaczne z 

ich wydatkowaniem na gwarancję udzieloną przez podmiot zewnętrzny i doprowadziło do 

skonsumowania oszczędności zrealizowanych wskutek przeprowadzenia czynności. Sąd 

przedstawiając w zaskarżonym wyroku stan faktyczny wskazał, że wskutek przekazania M. środków 

na zakup akcji skarżącej o wartości przekraczającej ich cenę, doszło do skonsumowania 

oszczędności wskazywanych przez skarżącą jako uzasadniających przeprowadzenie czynności, a 

jednocześnie lakonicznie odniósł się do argumentów skarżącej co do istotności zrealizowanej 

oszczędności wskazując, że jest ona nieistotna w stosunku do osiągniętej korzyści podatkowej, m.in. 

chociażby ze względu na to, że poprzez jej zamrożenie została skonsumowana, a tym samym nie 

stanowiła rzeczywistej oszczędności uzyskanej wskutek przeprowadzenia transakcji. 

Gdyby Sąd w sposób prawidłowy przedstawił w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stan faktyczny 

sprawy, dostrzegłby istotność zrealizowanych oszczędności i musiałby zgodzić się ze skarżącą, iż 

okoliczność ta stanowi istotny argument przemawiający za przeprowadzeniem czynności. 

- Gdyby oszczędności zrealizowane wskutek przeprowadzenia czynności rzeczywiście uzasadniały 

wybór tej struktury transakcji, to znalazłoby to wyraz w dokumentach transakcyjnych. Sąd 

przedstawiając w zaskarżonym wyroku stan faktyczny wskazał, że argument dotyczący oszczędności 

z tytułu kosztów gwarancji nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż znaczenie tej okoliczności nie 

znalazło odzwierciedlenia w dokumentach transakcyjnych, a twierdzenia skarżącej w tym zakresie 

odwołujące się do poufności dokumentacji transakcyjnej są nazbyt ogólne i nieuzasadnione. Gdyby 

Sąd w sposób prawidłowy przedstawił w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stan faktyczny sprawy, 

tj. dostrzegłby, że dokumenty takie jak: analizy przeprowadzone przez zewnętrzne podmioty oraz 

wskazywane przez skarżącą dokumenty wewnętrzne (objęte tajemnicą przedsiębiorstwa) odnoszą 

się do tej kategorii oszczędności, dostrzegłby wówczas istotność tych oszczędności dla decyzji o 
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przeprowadzeniu czynności i musiałby zgodzić się ze skarżącą, że okoliczność ta stanowi istotny 

argument przemawiający za przeprowadzeniem czynności; 

- Jedynym celem przeprowadzenia transakcji w formule czynności były względy podatkowe. Sąd 

prezentując powyższe stanowisko pominął fakt, że wpływ na strukturę czynności miały takie 

okoliczności, jak możliwość osiągnięcia oszczędności z tytułu kosztów gwarancji i możliwość 

jednoczesnego dokapitalizowania skarżącej. Tymczasem powyższe fakty wskazują, że prezentowany 

w zaskarżonym wyroku pogląd o względach podatkowych jako jedynym czynniku decydującym o 

przeprowadzeniu czynności nie znajduje uzasadnienia. Powyższe naruszenie przepisów p.p.s.a. 

miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, gdyż gdyby Sąd w sposób prawidłowy przedstawił w 

uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stan faktyczny, tj. wziąłby pod uwagę rzeczywiste cele 

przeprowadzenia czynności, musiałby zgodzić się ze skarżącą, że decyzja o przeprowadzeniu 

czynności nie była motywowana względami podatkowymi. 

I.3. art. 141 § 4 zdanie pierwsze p.p.s.a. poprzez nieprawidłowe, bowiem wewnętrznie sprzeczne 

uzasadnienie zaskarżonego wyroku - WSA w uzasadnieniu wyroku z jednej strony wskazał, że w jego 

ocenie jedynym motywem przeprowadzenia czynności były względy podatkowe (str. 51), a z drugiej 

strony utrzymał w mocy odmowę, w której wskazano, że czynność przeprowadzona była przede 

wszystkim, a nie jedynie ze względów podatkowych, a ponadto sam w zaskarżonym wyroku wskazał, 

że przeprowadzenie czynności pozwoliło na dokapitalizowanie skarżącej i nie zgodził się w tym 

względzie z ministrem (str. 54). Tym samym sąd dokonując rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie 

wykazał się niekonsekwencją, która może świadczyć o tym, że sąd sam nie ma sprecyzowanego 

własnego stanowiska w sprawie i tym samym nie jest w stanie w sposób wewnętrznie spójny i 

jednoznaczny uzasadnić wydanego rozstrzygnięcia. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być 

niezrozumienie przez WSA istoty zagadnienia, które przyszło mu rozstrzygać. Tymczasem wydanie 

prawidłowego merytorycznie wyroku możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy sąd rozumie istniejące 

w sprawie kwestie sporne i jest w stanie się do nich w sposób merytoryczny ustosunkować. 

Niezrozumienie przez sąd istoty zagadnienia spornego mogło mieć zatem istotny wpływ na wydane 

rozstrzygnięcie; 

I.4. art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 151 p.p.s.a. poprzez stwierdzenie naruszeń 

prawa materialnego dokonanych przez ministra i mimo to nieuchylenie odmowy ze względu na brak 

wpływu tych naruszeń na wynik sprawy, tj.: 

1) Dopuszczenia się przez ministra błędu wykładni przepisu prawa materialnego, tj. art. 77 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1639 ze zm.) ,dalej: "ustawa o ofercie publicznej".), poprzez przyjęcie, że udzielenie gwarancji 

bankowej przez instytucję finansową spółce zależnej stanowi obejście ww. przepisu i wskazuje na 

sztuczność czynności w rozumieniu art. 119c § 1 O.p., podczas gdy według prawidłowej wykładni art. 

77 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej zakazuje uzyskania gwarancji bankowej od podmiotu zależnego 

i posłużenia się nią w celu przeprowadzenia wezwania na akcje spółki publicznej, a tym samym 

nieuprawnione jest wywodzenie z tej okoliczności wniosku o próbie obejścia ww. przepisu i 

niekierowaniu się celem zgodnym z przepisami prawa, a w konsekwencji sztucznym charakterze 

czynności; 

2) Niewłaściwej oceny zastosowania przepisu prawa materialnego, tj. art. 119a § 1 w zw. z art. 119c 

§ 1 O.p. poprzez uznanie, że przepisy te znajdą zastosowanie i przyjęcie, że o sztucznym 

charakterze czynności świadczy niezgodność z prawem celu działania wnioskodawcy, gdyż zmierzał 

do obejścia przepisów ustawy o ofercie publicznej, podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu 

(co zostało wskazane w pkt 1 powyżej) wskazuje, że strony transakcji kierowały się celami zgodnymi 
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z prawem, tj. wypełniły wszystkie ustawowe wymogi niezbędne do przeprowadzenia skutecznego 

nabycia akcji spółki publicznej, a organ regulacyjny nie zgłaszał w tym przedmiocie żadnych 

zastrzeżeń, a tym samym brak było podstaw do zastosowania art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. 

i uznania czynności za sztuczną. Tym samym odmowę błędnie uzasadniono dążeniem do obejścia 

przepisów ustawy o ofercie publicznej. Działania podmiotów zaangażowanych w czynność 

ukierunkowane były tymczasem na wypełnienie wymogów regulacyjnych przewidzianych w ustawie o 

ofercie publicznej, a tym samym nie mogą wskazywać na sztuczność czynności w rozumieniu art. 

119c § 1 O.p. Niedostrzeżenie przez sąd istotnego wpływu wskazanych powyżej wadliwości odmowy 

na wynik sprawy skutkowało oddaleniem skargi. Gdyby WSA dostrzegł, że odmowę błędnie 

uzasadniono dążeniem do obejścia przepisów ustawy o ofercie publicznej, doceniłby wagę ww. 

wadliwości odmowy i mógłby wydać odmienne rozstrzygnięcie i uchylić odmowę; 

I.5. art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 151 p.p.s.a. poprzez brak stwierdzenia 

naruszeń prawa materialnego dokonanych przez ministra, które miały wpływ na wynik sprawy, tj. 

dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny co do zastosowania prawa materialnego, tj. art. 2 

Konstytucji i wyrażonych w powołanym przepisie zasad demokratycznego państwa, zaufania do 

państwa i stanowionego prawa, poprzez uznanie, że przepis ten nie znajdzie zastosowania i 

rozpatrzenie wniosku z dnia 19 sierpnia 2016 r. o wydanie opinii zabezpieczającej ("wniosek") oraz 

wydanie odmowy bez uwzględnienia wymogu działania organów w sposób budzący zaufanie do 

organów państwa wywodzonego z ww. zasady i w konsekwencji naruszenie tej zasady poprzez 

wydanie odmowy obarczonej wskazanymi w pozostałych zarzutach wadliwościami oraz akceptację 

stanu rzeczy, w którym przepisy, a w szczególności art. 119zf O.p. wyłączają stosowanie zasady 

budzenia zaufania do organów podatkowych (art. 121 § 1 O.p.) przy rozpatrywaniu wniosków o 

wydanie opinii zabezpieczających, gdy tymczasem postępowanie to rozstrzyga o prawach i 

obowiązkach podatnika (w szczególności prawie do uzyskania opinii zabezpieczającej) i tego rodzaju 

podstawowa zasada powinna mieć w nim zastosowanie jako emanacja art. 2 Konstytucji. 

Niedostrzeżenie przez sąd istotnego wpływu wskazanej powyżej wadliwości odmowy na wynik 

sprawy nastąpiło zdaniem sądu wskutek niewystarczająco konkretnego uzasadnienia powyższego 

zarzutu i skutkowało oddaleniem skargi. Gdyby jednak WSA wziął pod uwagę argumentację 

wskazaną w uzasadnieniu przedmiotowego zarzutu w skardze na odmowę, dostrzegłby istotność 

wpływu braku odpowiedniego stosowania art. 121 § 1 O.p. na wynik postępowania w przedmiocie 

wydania odmowy i mógłby wydać odmienne rozstrzygnięcie i uchylić odmowę. 

I.6. art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 151 p.p.s.a. poprzez niestwierdzenie 

naruszeń prawa materialnego dokonanych przez ministra, które miały wpływ na wynik sprawy, tj.: 

dopuszczenia się przez ministra błędu wykładni i niewłaściwej oceny zastosowania przepisów prawa 

materialnego: 

1) Art. 119a § 1 w zw. z art. 119d O.p. poprzez błędną wykładnię przesłanki istotności pozostałych 

celów ekonomicznych i gospodarczych czynności, wskutek czego nastąpiła niewłaściwa ocena co do 

zastosowania tych przepisów i przyjęcie, że czynność została dokonana przede wszystkim w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej, tj. że pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, 

wskazane przez wnioskodawcę, należy uznać za mało istotne, podczas gdy prawidłowa wykładnia tej 

przesłanki doprowadziłaby do konkluzji, że czynność nie została dokonana przede wszystkim w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej, albowiem decydujące znaczenie miały cele ekonomiczne i 

gospodarcze czynności inne niż osiągnięcie korzyści podatkowej, a tym samym brak było podstaw do 

wydania w przedmiotowej sprawie odmowy, gdyż: 
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a) możliwe oszczędności ekonomiczne i gospodarcze obejmują jedynie koszty wynikające ze 

zminimalizowania kosztu zabezpieczenia i mają marginalny charakter w realiach przedmiotowej 

sprawy (maksymalnie 1% wygenerowanej straty, maksymalnie 5% zaoszczędzonego podatku), 

b) przeprowadzenie zakupu akcji za pośrednictwem spółki M. było działaniem angażującym podmiot 

pośredniczący bez istotnej potrzeby ekonomicznej, 

c) wygenerowana strata ma charakter wyłącznie podatkowy - została wykreowana w sposób 

sztuczny, ponieważ akcje wnioskodawcy nie przynoszą strat ekonomicznych, przeciwnie, przez cały 

czas od zakupu przez spółkę celową aż do wycofania z obrotu utrzymywały podobną cenę co cena 

nabycia, 

d) B. nie kierował się przy wyborze scenariusza działań chęcią uniknięcia poniesienia kosztów z 

tytułu gwarancji na rzecz podmiotu trzeciego, 

e) B. przekazał całość środków na zakup akcji wnioskodawcy oraz kosztów transakcyjnych (w tym 

kosztów wynagrodzenia z tytułu gwarancji) na rzecz M., ekonomicznie poniósł więc ciężar tych 

wydatków i nie mógł nimi dysponować, 

f) cały zespół czynności trwał pół roku dłużej, niż by to miało miejsce w przypadku zakupu akcji 

bezpośrednio przez B., 

g) w wyniku zastosowanej konstrukcji działania konieczne było dokonanie dodatkowych czynności 

oraz poniesienie związanych z tym kosztów, 

h) likwidacja była korzystniejszym z punktu widzenia ekonomicznego sposobem wyłączenia M. ze 

struktury grupy niż połączenie przez przejęcie, 

i) wnioskodawca nie zdecydował się na umorzenie akcji własnych zamiast ich sprzedaży, chociaż 

mógł tego dokonać, 

j) sprzedaż akcji własnych przez wnioskodawcę na rzecz B. nie spowodowała jego 

dokapitalizowania. 

Tymczasem, prawidłowa wykładnia tej przesłanki doprowadziłaby do konkluzji o braku podstaw do 

zastosowania art. 119d O.p. do czynności i uznania, że czynność została dokonana przede 

wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, gdyż: 

a) zrealizowane oszczędności ekonomiczne i gospodarcze obejmują także inne koszty takie jak m.in. 

koszt alternatywny finansowania dłużnego związany z zamrożeniem środków na rachunku 

depozytowym na okres ok. 5 miesięcy, co sprawia, że łączny bilans korzyści ekonomicznych (innych 

niż podatkowe) wyraźnie uzasadnia zrealizowaną strukturę czynności, 

b) istniały istotne potrzeby ekonomiczne uzasadniające zaangażowanie podmiotu pośredniczącego 

do nabycia akcji wnioskodawcy, 

c) wygenerowana strata wyniknęła z obiektywnego spadku rynkowej wartości akcji wnioskodawcy 

posiadanych przez wnioskodawcę, który nastąpił w wyniku emisji nowych akcji i była wynikiem 

sposobu, w który doszło do dokapitalizowania wnioskodawcy, 

d) B. kierował się przy wyborze scenariusza działań chęcią uniknięcia poniesienia kosztów z tytułu 

gwarancji na rzecz podmiotu trzeciego, 

e) przekazanie całości środków na zakup akcji wnioskodawcy oraz kosztów transakcyjnych (w tym 

kosztów wynagrodzenia z tytułu gwarancji) na rzecz M., nastąpiło ok. 5 miesięcy później niż w 

przypadku konieczności ich złożenia na rachunku depozytowym, a tym samym B. ekonomicznie 

poniósł ciężar tych wydatków znacznie później i przez ten okres mógł nimi swobodnie dysponować 

(nie musiał przez ten okres pozyskiwać finansowania zewnętrznego), 

f) do przejęcia kontroli nad wnioskodawcą doszło w tym samym momencie, co w przypadku zakupu 

akcji bezpośrednio przez B., 
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g) każdy możliwy do podjęcia model transakcji wiązałby się z określoną liczbą dodatkowych działań i 

kosztów transakcyjnych, a przedstawiona we wniosku analiza wskazuje, że w wybranym modelu były 

one najmniej angażujące i dotkliwe, 

h) istniejące względy ekonomiczne przemawiały za wyłączeniem M. ze struktury grupy w drodze 

połączenia przez przejęcie, 

i) umorzenie akcji własnych zamiast ich sprzedaży nie pozwoliłoby zrealizować celu gospodarczego 

w postaci dokapitalizowania wnioskodawcy, a tym samym byłoby niekorzystne dla wnioskodawcy i 

jego akcjonariusza, gdyż wymuszałoby podjęcie dodatkowych działań do osiągnięcia tego celu, 

j) sprzedaż akcji własnych przez wnioskodawcę na rzecz B. doprowadziła do dokapitalizowania 

wnioskodawcy. 

W konsekwencji powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że decydujące znaczenie miały cele 

ekonomiczne i gospodarcze czynności inne niż osiągnięcie korzyści podatkowej, a tym samym 

czynność nie została dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, a w 

konsekwencji brak było podstaw do wydania w przedmiotowej sprawie odmowy; 

2) Art. 119a § 1 w zw. z art. 119d i art. 119e pkt 1 O.p. poprzez błędną wykładnię przesłanki 

istotności pozostałych celów ekonomicznych i gospodarczych czynności polegającą na przyjęciu, że 

istotność tę należy odnieść do mierzalnego kryterium wyłącznie w postaci wysokości straty 

wygenerowanej z tytułu sprzedaży akcji wnioskodawcy, o którą potencjalnie można by w przyszłości 

obniżyć dochód podatkowy wnioskodawcy, bez analizy wysokości zobowiązania podatkowego 

obniżonego w ten sposób, wskutek czego nastąpiła niewłaściwa ocena co do zastosowania tych 

przepisów i przyjęcie, że czynność została dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści 

podatkowej, tj. pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez 

wnioskodawcę, należy uznać za mało istotne, podczas gdy tego rodzaju porównanie zrównuje 

kryteria rzeczywiste i pewne (pozostałe cele ekonomiczne i gospodarcze): 

a) po pierwsze z wielkością hipotetyczną i niepewną (zależną od tego, czy w przyszłości 

wnioskodawca osiągnie dochód), 

b) po drugie z wielkością nierównoważną kwocie potencjalnych oszczędności podatkowych, gdyż 

mogą one potencjalnie sięgać 19% kwoty odliczonych strat podatkowych, w świetle art. 119e pkt O.p. 

powinno się badać również korzyść podatkową w postaci zobowiązania podatkowego, a nie tylko w 

postaci straty podatkowej. 

Tymczasem, prawidłowa wykładnia tej przesłanki wskazuje, że bazę porównawczą dla pozostałych 

celów ekonomicznych i gospodarczych powinna stanowić wartość korzyści podatkowej, która spełnia 

analogiczne kryteria, tj. kryterium rzeczywistości i pewności, a tym samym bazę tę stanowić powinno 

jedynie 19% tej części straty, która w roku dokonania sprzedaży akcji przez wnioskodawcę (2016) 

obniżyła dochód podatkowy wnioskodawcy i w konsekwencji jego zobowiązania podatkowe. 

Wskutek powyższego naruszenia przepisów minister rozstrzygnął o przewadze rzekomych korzyści 

podatkowych nad pozostałymi celami ekonomicznymi i gospodarczymi czynności na podstawie 

porównania dwóch nieporównywalnych wielkości, co spowodowało błędne przeświadczenie o małej 

istotności tych pozostałych celów w stosunku do rzekomej korzyści podatkowej i w konsekwencji 

wydanie odmowy mimo braku podstaw; 

3) Art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. poprzez błędną wykładnię przesłanki sprzeczności korzyści 

podatkowej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej polegającą na przyjęciu, że 

sprzeczna z przedmiotem i celem ustawy podatkowej jest: 

a) możliwość kwalifikacji wydatków do kosztów podatkowych wynikająca z zastosowanego sposobu 

działania, polegającego na wieloetapowości podejmowanych czynności oraz wykorzystaniu zawiłych 

konstrukcji prawnych, 
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b) możliwość rozpoznania skutków podatkowych podjętych działań, które wynikają wprost z 

przepisów ustawy (art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.) i są typowym skutkiem tych 

działań, a wiec są zgodne z przedmiotem i celem tych przepisów, 

c) możliwość rozpoznania straty podatkowej ze względu na jej niezgodność z duchem i istotą ww. 

regulacji, chociaż duch i istota tej regulacji nie jest nigdzie określona, 

wskutek czego nastąpiła niewłaściwa ocena co do zastosowania tych przepisów i przyjęcie, że w 

wyniku czynności doszło do powstania korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem 

przepisu ustawy podatkowej. Tymczasem, prawidłowa wykładnia tej przesłanki doprowadziłaby do 

konkluzji, że brak jest podstaw do zastosowania art. 119c § O.p. do czynności i uznania, że korzyść 

podatkowa jest sprzeczna z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, gdyż: 

a) czynność dokonana została z pobudek innych niż osiągnięcie korzyści podatkowej, a jej skutki 

podatkowe są typowym następstwem tego rodzaju działań, jako zgodne z prawem wyliczenie 

przychodu i kosztów jego uzyskania, 

b) w przeciwnym razie (braku prawa do rozpoznania wydatku na nabycie akcji jako kosztu 

podatkowego) doszłoby do sytuacji, w której wydatek poniesiony na nabycie akcji nigdy nie zostałby 

uznany za koszt podatkowy, a wnioskodawca zostałby obciążony podatkiem dochodowym od 

dochodu (równego przychodowi) ze sprzedaży tych akcji, 

co jedynie potwierdza prawidłowość rozpoznania skutków podatkowych dokonanej czynności oraz 

wskazuje, że korzyść podatkowa była jedynie wynikającym z przepisów skutkiem podatkowym 

zastosowanego schematu działań, najbardziej efektywnego pod wieloma względami innymi niż 

względy podatkowe, a tym samym brak było podstaw do wydania odmowy. 

4) art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i art. 93 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 O.p. poprzez 

uznanie, że nie było celem ustawodawcy umożliwienie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków 

poniesionych przez poprzednika prawnego na nabycie akcji, w sytuacji kiedy zdarzenie skutkujące 

wstąpieniem w ogół praw i obowiązków tego podmiotu, jest jednocześnie przyczyną zmniejszenia 

przychodu należnego z tytułu ich zbycia, co w następstwie tej błędnej wykładni skutkowało wydaniem 

odmowy, podczas gdy niedopuszczalność takiego celu nie wynika z przepisów podatkowych i nie ma 

żadnych innych okoliczności uzasadniających taki punkt widzenia, a tym samym brak było podstaw 

do wydania odmowy; 

5) art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. poprzez przyjęcie, że przepis ten miałby zastosowanie, 

gdyż sposób działania był sztuczny, tj. na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie 

zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami 

innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy 

podatkowej, albowiem: 

a) żaden ze wskazanych przez wnioskodawcę celów - poza osiągnięciem korzyści podatkowej - nie 

uzasadniałby przeprowadzenia czynności w opisany sposób, 

b) przyjętą konstrukcję cechuje nadmierna zawiłość prawna oraz brak treści ekonomicznej, 

c) ocena przyjętego sposobu działania pozwala na zidentyfikowanie przesłanek z ustawowego 

(otwartego) katalogu determinantów sztuczności działania w postaci nieuzasadnionego dzielenia 

operacji oraz angażowania podmiotów pośredniczących. 

Tymczasem, brak jest podstaw do zastosowania art. 119c § 1 O.p. do czynności i uznania, że sposób 

działania był sztuczny, gdyż: 

a) istniało szereg czynników natury ekonomicznej i gospodarczej, które uzasadniało przyjęcie 

wybranej przez B. struktury czynności takich jak: zminimalizowanie kosztów transakcyjnych (kosztów 

zabezpieczenia oraz kosztów alternatywnych kapitału), spełnienie wymogów Banku W., możliwość 

jednoczesnego dokapitalizowania wnioskodawcy w optymalny sposób, które nawet w hipotetycznej 
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sytuacji, w której nie doszłoby do powstania korzyści podatkowej, również przemawiałoby za 

wyborem takiej struktury czynności, jaka miała miejsce, 

b) żadna z części składowych czynności nie cechuje się zawiłością prawną, albowiem są to 

czynności w praktyce dość często realizowane przez uczestników życia gospodarczego, 

c) konstrukcja czynności i poszczególne jej etapy mają swoją istotną treść ekonomiczną 

przemawiającą za wyborem takiej, a nie innej struktury czynności, a mianowicie umożliwiły nabycie 

przez B. wszystkich akcji wnioskodawcy w sposób minimalizujący koszty transakcyjne (koszt 

zabezpieczenia oraz koszt alternatywny kapitału), realizujący również wiążące wymogi włoskiego 

organu nadzoru bankowego i pozwalający na dokapitalizowanie wnioskodawcy w pożądanej 

wysokości, 

d) przesłanki z art. 119c § 2 O.p. w postaci nieuzasadnionego dzielenia operacji oraz angażowania 

podmiotów pośredniczących nie występują, albowiem przyjęta struktura transakcji była optymalna ze 

względów innych niż podatkowe. 

W konsekwencji powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że sposób działania nie był sztuczny, a 

tym samym brak był podstaw do wydania w przedmiotowej sprawie odmowy; 

6) dopuszczenia się przez ministra błędnej wykładni art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. poprzez 

przyjęcie, że zawiłość prawna równoważna jest ze sztucznością sposobu działania, podczas gdy 

zawiłość prawna nie oznacza sztuczności, bo jest normalnym elementem skomplikowanego życia 

społeczno-gospodarczego, które podobnie jak prawo stanowione cały czas się rozwija i 

konsekwentnie jest coraz bardziej skomplikowane i zawiłe - co powoduje również zawiłość procesu 

jego stosowania, 

7) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania przepisu prawa materialnego, tj. 

art. 119a w zw. z art. 119c i art. 119d O.p. poprzez przyjęcie, że przepis ten miałby zastosowanie w 

wyniku analizowania odrębnie elementów czynności i skupienia się przede wszystkim na skutkach 

podatkowych ostatniego jej etapu, tj. rozpoznania straty w oderwaniu od wszystkich celów 

ekonomicznych i gospodarczych czynności i w związku z tym naruszenie prawa procesowego tj. art. 

119y § 2 O.p. poprzez odmowę wydania opinii zabezpieczającej opartej na takiej analizie; 

8) dopuszczenia się przez ministra błędu wykładni przepisu prawa materialnego, tj. art. 515 § 1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., 

dalej: "k.s.h.") poprzez przyjęcie, że wnioskodawca mógł dokonać przejęcia odwrotnego bez 

podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji na rzecz B., podczas gdy możliwość taka 

nie wynika z powołanego przepisu i jest wysoce kontrowersyjna w orzecznictwie i doktrynie prawa, a 

tym samym próba połączenia odwrotnego bez podwyższenia kapitału zakładowego wiązałaby się z 

ryzykiem nieskuteczności połączenia i koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, a także nie 

umożliwiałaby dokapitalizowania wnioskodawcy, a tym samym nie byłaby uzasadniona 

ekonomicznie; 

9) dopuszczenia się przez ministra błędu wykładni i niewłaściwej oceny zastosowania przepisu prawa 

materialnego, tj. art. 119a w zw. z art. 119c § 1 O.p. poprzez wykazywanie sprzeczności działań 

wnioskodawcy z przepisami ustawy o ofercie publicznej oraz przepisami k.s.h. zamiast z przepisami 

prawa podatkowego i w konsekwencji naruszenie prawa procesowego w postaci art. 119y § 2 O.p. 

poprzez jego zastosowanie na tej podstawie; 

10) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. art. 

14k § 1 O.p. poprzez niezastosowanie go w tej sprawie i nieuwzględnienie wynikającej z niego 

ochrony wnioskodawcy przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z zastosowania się do 

interpretacji w sytuacji, w której ochrona wynikająca z tego przepisu ma zastosowanie do 

wnioskodawcy, gdyż zastosował się do interpretacji indywidualnej wydanej przed wejściem w życie 
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przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowaniu przed 1 stycznia 2017 r. Tym samym, na 

podstawie przepisów przejściowych wprowadzających te regulacje (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 

maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) w brzmieniu 

obowiązującym do końca 2016 r., do wnioskodawcy nie znajduje zastosowania art. 14na O.p., co z 

kolei oznacza, iż wnioskodawca korzysta z ochrony wynikającej z art. 14k § 1 O.p., która obejmować 

powinna także brak możliwości zastosowania do wnioskodawcy art. 119a O.p. w zakresie 

wynikającym z zastosowania się do Interpretacji. W konsekwencji minister powinien był uznać, iż w 

rozważanym stanie faktycznym, niezależnie od pozostałych okoliczności, ze względu na treść art. 

14k § 1 O.p. do czynności nie może znaleźć zastosowania art. 119a O.p., a tym samym nie ma 

podstaw do wydania odmowy, zasadne zaś jest uwzględnienie wniosku i wydanie opinii 

zabezpieczającej; 

11) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. 

przepisu art. 2 oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad 

demokratycznego państwa prawnego, pewności prawa oraz praworządności, z których wynika 

wymóg przewidywalności i obliczalności rozstrzygnięć organów władzy publicznej, poprzez uznanie, 

że przepisy te nie znajdą zastosowania, odmowę wydania opinii zabezpieczającej i wskazanie, że do 

czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w konsekwencji, 

sanowanie sytuacji, w której organ publiczny może dokonywać ingerencji w sferę konstytucyjnych 

wolności i praw jednostki określając jej wysokość zobowiązania podatkowego na podstawie 

niejasnych i nieprecyzyjnych reguł posługując się klauzulami generalnymi niespełniającymi wymogów 

określoności ustawowej ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki, które zostały 

sprecyzowane m.in. w wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004, sygn. akt K 4/03; 

12) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. art. 2 

oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego państwa 

prawnego, zaufania do państwa i stanowionego prawa oraz praworządności, z których wynika wymóg 

poprawnej legislacji, poprzez uznanie, że przepisy te nie znajdą zastosowania, odmowę wydania 

opinii zabezpieczającej oraz wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a 

O.p., a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której organ publiczny może dokonywać 

ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki określając jej wysokość zobowiązania 

podatkowego na podstawie przepisów niespełniających wymogów poprawnej legislacji, tj. opartych o 

klauzule generalne, które nie spełniają wymogów określoności ustawowej ingerencji w sferę 

konstytucyjnych wolności i praw jednostki, które zostały sprecyzowane m.in. w ww. wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego; 

13) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. art. 2 

oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego państwa 

prawnego, zaufania do państwa i stanowionego prawa oraz praworządności, z których wynika norma 

zakazująca sankcjonowania takich zachowań adresatów przepisów, które są zachowaniami 

zgodnymi z prawem, poprzez uznanie, że przepisy te nie znajdą zastosowania i odmowę wydania 

opinii zabezpieczającej i wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a 

O.p., a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której organ publiczny wydając decyzję 

na podstawie art. 119a O.p. sankcjonuje zachowania zgodne z prawem poprzez kreowanie 

zobowiązania podatkowego nie mającego pokrycia w ustawie podatkowej, tj. wiąże powstanie 

zobowiązania podatkowego z zachowaniem, które w normalnych okolicznościach nie powodują 

powstania takiego zobowiązania; 

14) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. art. 2, 

art. 7 oraz art. 217 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego 
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państwa prawnego, praworządności oraz ustawowego źródła obowiązku podatkowego, z których 

wynika wymóg, aby wszystkie istotne elementy konstrukcyjne podatków były określone w ustawie, 

poprzez uznanie, że przepisy te nie znajdą zastosowania, odmowę wydania opinii zabezpieczającej 

oraz wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w 

konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której organ publiczny wydając decyzję na podstawie art. 119a 

O.p. de facto określa finalną wysokość zobowiązania podatkowego arbitralnie, w oparciu o niejasne i 

niesprecyzowane kryteria (klauzule generalne), a nie kryteria ustawowe; 

15) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. art. 22 

Konstytucji i wyrażonej w powołanym przepisie zasady wolności działalności gospodarczej 

wyrażającej się w wolności układania swoich stosunków cywilnoprawnych, poprzez uznanie, że 

przepis ten nie znajdzie zastosowania, odmowę wydania opinii zabezpieczającej oraz wskazanie, że 

do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w konsekwencji, 

sanowanie sytuacji, w której organ publiczny dokonuje ingerencji w stosunki gospodarcze w ten 

sposób, iż de facto akceptuje jedną drogę dążenia do założonego celu ("czynność odpowiednia") 

sankcjonując jednocześnie inne równoważne działania niespełniające kryterium "czynności 

odpowiedniej", ze względu na ich skutki podatkowe bardziej korzystne dla podatnika; 

16) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. art. 2 

Konstytucji i wyrażonych w powołanym przepisie zasad demokratycznego państwa oraz zaufania do 

państwa i stanowionego prawa, poprzez uznanie, że przepis ten nie znajdzie zastosowania i 

rozpatrzenie wniosku oraz wydanie odmowy bez uwzględnienia zasady prawdy obiektywnej 

wywodzonej z ww. zasady, tj. obowiązku podejmowania przez organy podatkowe wszelkich 

niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, i w 

konsekwencji naruszenie tej zasady poprzez wydanie odmowy obarczonej wskazanymi w 

pozostałych zarzutach wadliwościami w zakresie dokonywania ustaleń na podstawie zaistniałych w 

sprawie okoliczności i zgromadzonych dowodów oraz akceptację stanu rzeczy, w którym przepisy nie 

przewidują stosowania zasady prawdy materialnej i zasady swobodnej oceny dowodów (art. 122 i art. 

187 § 1 O.p.) przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie opinii zabezpieczających, gdy tymczasem w 

ramach tego postępowania dochodzi do oceny okoliczności wskazanych we wniosku o wydanie 

opinii, dowodów przedstawionych przez wnioskodawcę i tych zebranych z inicjatywy organu (co miało 

miejsce w niniejszej sprawie) i dokonywania ustaleń w zakresie stanu faktycznego, co powinno 

przebiegać zgodnie z zasadą prawdy materialnej, a nadto przepis art. 119zf O.p. wyłącza w ogóle (z 

drobnymi i nieistotnymi wyjątkami) stosowanie przepisów o dowodach, eliminując w ten sposób 

jakiekolwiek ramy proceduralne działania organu i pozbawiając w ten sposób stronę możliwości 

obrony własnych interesów w oparciu o te ramy. Ta sytuacja jest o tyle "dziwna", że dopuszczono 

możliwość przeprowadzenia przepisów o dowodzie z biegłego (art. 197 w zw. z art. 119zf O.p.), 

jednocześnie eliminując zastosowanie zasady prawdy materialnej do spraw opinii zabezpieczających 

(art. 122, 187 § 1 i 190 O.p.). W zasadzie nie wiadomo w jaki sposób organ wydający opinię 

zabezpieczającą lub odmowę jej wydania miałby ją oceniać, tj. czy ma to być ocena obiektywna 

zgodnie z zasadą prawdy materialnej wywodzoną w tym przypadku prawdopodobnie z art. 120 O.p. 

względnie art. 2 Konstytucji czy też może to być ocena dowolna, subiektywna i tendencyjna wobec 

braku podstaw normatywnych do kierowania się przez organ zasadą prawdy materialnej/obiektywnej 

na skutek wyłączenia tej zasady zawartego w przepisie art. 119zf O.p.; 

17) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. art. 2 

oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego państwa 

prawnego, pewności prawa i zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa oraz 

praworządności, poprzez uznanie, że przepisy te nie znajdą zastosowania, odmowę wydania opinii 
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zabezpieczającej i wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a 

tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której uszczerbku doznaje pewność prawa 

wywodzona z otrzymanych przez podatników interpretacji indywidualnych przed wejściem w życie 

przepisów o klauzuli i moc ochronna wynikająca z zastosowania się do nich przez podatników; 

18) dopuszczenia się przez ministra niewłaściwej oceny zastosowania prawa materialnego, tj. art. 2, 

art. 7 oraz art. 217 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego 

państwa prawnego, praworządności oraz ustawowego źródła obowiązku podatkowego, z których 

wynika wymóg, aby wszystkie istotne elementy konstrukcyjne podatków były określone w ustawie, 

poprzez uznanie, iż przepisy te nie znajdą zastosowania i odmowę wydania opinii zabezpieczającej i 

wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w 

konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której ostateczna wysokość zobowiązania podatkowego nie jest 

determinowana przez ustawę, lecz przez ocenę ekonomiczną danej czynności (skutki podatkowe 

dwóch takich samych stanów faktycznych mogą być zatem rożne); 

20) niewłaściwej oceny co do zastosowania prawa materialnego, tj. przepisu art. 2 oraz art. 217 

Konstytucji i wyrażonej w powołanych przepisach zasady demokratycznego państwa prawnego oraz 

zasady ustawowego źródła obowiązku podatkowego, z których wynika wymóg, aby wszystkie istotne 

elementy konstrukcyjne podatków były określone w ustawie, a tym samym podatnik mógł sam 

określić na podstawie obiektywnych kryteriów wysokość swego zobowiązania podatkowego, poprzez 

uznanie, że przepisy te nie znajdą zastosowania i odmowę wydania opinii zabezpieczającej i 

wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w 

konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której ostateczna wysokość zobowiązania podatkowego nie jest 

determinowana przez ustawę, lecz arbitralną decyzję organów, co wymusza de facto na podatnikach 

dążenie do maksymalnego opodatkowania by ustrzec się przed negatywnymi konsekwencjami takiej 

decyzji organów, mimo że obowiązek zapłaty podatków w maksymalnej możliwej wysokości nie 

wynika z ustawy. 

Niedostrzeżenie przez Sąd wskazanych powyżej naruszeń prawa materialnego, które towarzyszyły 

wydaniu odmowy mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem skutkowało oddaleniem 

skargi. Tymczasem gdyby WSA dostrzegł powyższe istotne nieprawidłowości rozstrzygnięć ministra i 

Szefa KAS mógłby wydać odmienne rozstrzygnięcie i uchylić odmowę. 

7. art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c oraz art. 151 p.p.s.a. poprzez brak stwierdzenia 

naruszeń przepisów postępowania dokonanych przez ministra, które mogły mieć istotny wpływ na 

wynik sprawy, tj. przepisu: 

1) art. 119y § 2 O.p. poprzez wskazanie w odmowie błędnych okoliczności świadczących o tym, że 

do czynności może mieć zastosowanie art. 119a O.p., w oparciu o nieprawidłową ocenę lub 

pominięcie okoliczności wynikających z wniosku, wyjaśnień skarżącej i złożonych do akt 

postępowania dokumentów, a w szczególności: 

a) nieprawidłową ocenę dokumentu w postaci analizy z zakresu cen transferowych sporządzonej 

przez O. I. w styczniu 2016 r. i ustalenie, że nie wynika z niego rynkowy poziom wynagrodzenia, które 

miałby zapłacić B. na rzecz podmiotu niepowiązanego z tytułu udzielenia gwarancji bankowej, a także 

nie miał on znaczenia dla podjęcia decyzji o wyborze struktury przeprowadzenia czynności w sytuacji, 

gdy potwierdzał on przyjęte założenia o kosztach uzyskania gwarancji i zasadność ekonomiczną 

przyjętego kierunku działań, 

b) wywiedzenie z braku przedłożenia analiz ekonomicznych i poufnych dokumentów B. dotyczących 

podjęcia decyzji o wyborze struktury przeprowadzenia czynności wniosków o nieuwzględnieniu przy 

podejmowaniu tej decyzji czynnika w postaci kosztu uzyskania gwarancji bankowej od podmiotu 
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zewnętrznego i umotywowanie podjętej decyzji wyłącznie możliwością zrealizowania korzyści 

podatkowej w sytuacji, gdy z innych okoliczności sprawy wynikają wnioski przeciwne, 

c) nieprawidłową ocenę dokumentu w postaci wniosku B. z 4 lutego 2016 r. do organu nadzoru 

bankowego i ustalenie, że wynika z niego jakoby motywacją do wyboru struktury czynności były 

jedynie względy podatkowe (potencjalna korzyść podatkowa) w sytuacji, gdy wniosek ten złożony 

został do organu nadzoru już po wyborze struktury i skupiał się na jej przebiegu, a nie na przebiegu 

wcześniejszych analiz dotyczących alternatywnych struktur akwizycji wnioskodawcy i związanych z 

nimi kosztów, które to zagadnienia były przedmiotem wcześniejszego spotkania z Bankiem W., 

d) nieprawidłową ocenę dokumentu w postaci harmonogramu czynności poprzedzającego ofertę 

publiczną i ustalenie, że wynika z niego, że koszty udzielenia gwarancji nie stanowiły istotnego 

czynnika przy podejmowaniu decyzji o strukturze czynności w sytuacji, gdy dokument ten potwierdzał 

konieczność poniesienia tych kosztów i został sporządzony po podjęciu decyzji o wyborze struktury 

czynności, 

e) pominięcie znaczenia istotności oszczędności na kosztach ustanowienia gwarancji bankowej 

osiągniętych wskutek zastosowanej struktury czynności i bezpodstawne uznanie, że oszczędność 

była w wysokości 1% poniesionych wydatków, podczas gdy minister porównał ją nieprawidłowo do 

wysokości straty podatkowej zamiast porównać do wysokości zaoszczędzonego zobowiązania 

podatkowego - i poprzez to uznanie, że jest nieistotna w sytuacji, gdy kwota ta ma istotne znaczenie 

w zestawieniu z potencjalną rentownością inwestycji B. w akcje wnioskodawcy i dodatkowo nie może 

być porównywana z wydatkiem na nabycie akcji, gdyż wydatek na nabycie akcji nie zmniejsza 

wielkości majątku B. (aktywo w postaci środków pieniężnych zastępowane jest aktywem w postaci 

akcji), a wynagrodzenie na rzecz zewnętrznego podmiotu pomniejszyłoby wielkość aktywów B., 

f) pominięcie znaczenia okoliczności, że wskutek przyjętej struktury działań możliwe było i zostało 

zrealizowane jednoczesne dokapitalizowanie wnioskodawcy przez B., które zwiększyło jego potencjał 

gospodarczy, 

g) nieprawidłowa ocena dokumentu w postaci memorandum dotyczącego połączenia odwrotnego i 

ustalenie, że z faktu wystąpienia o takie memorandum i jego treści wynika trudność i wysoki stopień 

skomplikowania połączenia odwrotnego, w sytuacji gdy zlecenie przygotowania takiego 

memorandum świadczy jedynie o rzetelności i należytej staranności wnioskodawcy w prowadzeniu 

własnych spraw, tj. poznaniu wszystkich aspektów procesu połączenia odwrotnego i uzyskania 

pewności w zakresie prawidłowości jego przeprowadzenia, zaś wskazanie w tym memorandum przez 

doradcę wątpliwości natury prawnej świadczy o należytej staranności przy jego sporządzeniu 

wyrażającej się w informowaniu klienta o wszelkich aspektach powierzonego zagadnienia, 

h) nieprawidłowa ocena dokumentu w postaci opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania planu 

połączenia wnioskodawcy z M. i ustalenie, że z braku stanowiska biegłego rewidenta w zakresie 

zasadności ustalonego parytetu wymiany wywieść należy wniosek o nierynkowym charakterze tego 

parytetu w sytuacji, gdy brak stanowiska biegłego w tym zakresie oznacza jedynie, że w sytuacji 

dokonywania połączenia pomiędzy podmiotami powiązanymi parytet ten i jego charakter rynkowy nie 

ma znaczenia, gdyż sposób jego ustalenia jest wynikiem uzgodnień menedżerskich i odpowiadał na 

potrzeby kapitałowe Wnioskodawcy. 

Tymczasem prawidłowa ocena okoliczności wynikających z wniosku, wyjaśnień skarżącej i złożonych 

do akt postępowania dokumentów skutkować powinna uznaniem, iż do czynności nie może mieć 

zastosowanie art. 119a O.p., a tym samym wydać należy opinię zabezpieczającą zgodnie z 

dyspozycją art. 119y § 1 wobec nie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 tego artykułu. 

2) art. 119y § 2 O.p. w zw. z art. 2 Konstytucji poprzez wskazanie w odmowie błędnych okoliczności 

świadczących o tym, że do czynności może mieć zastosowanie art. 119a O.p., w oparciu o 
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nieprawidłową ocenę lub pominięcie okoliczności wynikających z wniosku, wyjaśnień skarżącej i 

złożonych do akt postępowania dokumentów (szczegółowo wskazanych w pkt 1 powyżej). 

Wskutek wskazanej powyżej nieprawidłowej oceny okoliczności wynikających z wniosku, wyjaśnień 

skarżącej i złożonych do akt postępowania dokumentów nastąpiło błędne ustalenie okoliczności 

sprawy, które skutkowało uznaniem, że do czynności może mieć zastosowanie art. 119a O.p. i 

wydaniem odmowy. Taki sposób prowadzenia postępowania narusza wywodzoną z zasady 

demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) zasadę prawdy obiektywnej, która obliguje 

organy publiczne do dokonywania rozstrzygnięć w oparciu o rzeczywisty stan faktyczny. 

Tymczasem prawidłowa ocena okoliczności wynikających z wniosku, wyjaśnień skarżącej i złożonych 

do akt postępowania dokumentów skutkować powinna uznaniem, że do czynności nie może mieć 

zastosowania art. 119a O.p., a tym samym wydać należy opinię zabezpieczającą zgodnie z 

dyspozycją art. 119y § 1 wobec nie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 tego artykułu. 

3) art. 119y § 2 i art. 119zf w zw. z art. 120 i 125 § 1 O.p. oraz w zw. z art. 2 Konstytucji poprzez 

wewnętrzną sprzeczność odmowy w zakresie wskazanych w niej okoliczności świadczących o tym, 

że do czynności może mieć zastosowanie art. 119a O.p., a w szczególności: 

a) wskazanie, iż oszczędność rzędu 4,7 min zł uzyskana w wyniku zrealizowania akwizycji w drodze 

czynności nie miała znaczenia dla wyboru ścieżki dokonania tej akwizycji, a z drugiej strony 

wskazywanie, że wybór rzekomo bardziej kosztownego procesu (połączenia odwrotnego zamiast 

likwidacji), gdzie różnice kosztów mogłyby potencjalnie sięgnąć ledwie kilku (maksymalnie kilkunastu) 

tysięcy zł, a dodatkowo nie pozwoliłoby to na dokapitalizowanie wnioskodawcy i wymagało w tym 

zakresie podejmowania dodatkowej czynności prawnej wiążącej się z dodatkowymi kosztami 

transakcyjnymi, świadczy o tym, że nie dokonano uzasadnionego ekonomicznie wyboru ścieżki 

nabycia akcji i nie kierowano się racjonalnymi względami, 

b) wskazanie, iż oszczędność rzędu 4,7 min zł uzyskana w wyniku zrealizowania akwizycji w drodze 

czynności nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a jednocześnie rzekomy dodatkowy koszt 

rzędu kilku (maksymalnie kilkunastu) tysięcy zł związany z realizacją połączenia odwrotnego zamiast 

likwidacji miał takie znaczenie, 

c) wskazanie, że bardziej uzasadnioną ekonomicznie czynnością niż połączenie odwrotne i sprzedaż 

akcji byłaby likwidacja M. w sytuacji, w której sama likwidacja nie umożliwiłaby dokapitalizowania 

wnioskodawcy i w tym celu zmuszałaby do podjęcia dodatkowych działań, a sama likwidacja M. 

byłaby bardziej długotrwała i nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, 

d) wskazanie, że umorzenie akcji własnych po połączeniu odwrotnym byłoby bardziej uzasadnione 

ekonomiczne niż sprzedaż tych akcji w sytuacji, gdy umorzenie akcji (bez wynagrodzenia) nie 

pozwalałoby na dokapitalizowanie wnioskodawcy, a jednocześnie jest czynnością bardziej złożoną, 

dłuższą i bardziej kosztowną niż sprzedaż, a tym samym nie miałoby żadnego uzasadnienia 

ekonomicznego dla Wnioskodawcy i B. 

Wskazana powyżej wewnętrzna sprzeczność odmowy sprawia, że skarżąca nie wie, jakie w 

rzeczywistości względy zadecydowały o odmowie wydania opinii zabezpieczającej, albowiem z jednej 

strony argumenty powoływane przez skarżącą we wniosku i przytoczone tam okoliczności uznawane 

są za nieistotne (gdy potwierdzają zasadność stanowiska wnioskodawcy), z drugiej zaś za kluczowe 

(gdy uzasadniają wydanie odmowy). Jednocześnie wskazane w odmowie okoliczności 

przemawiające za możliwością zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 119a O.p. są niespójne. 

Wskazuje to na nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania w zakresie oceny wagi 

poszczególnych okoliczności i ich znaczenia dla sprawy, a także nacechowaną profiskalnie, ich 

ambiwalentną ocenę. 
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Gdyby organ przeprowadził postępowanie w sposób realizujący dyrektywy ustawowe i konstytucyjne, 

to nie zawarłby w zaskarżonej odmowie wewnętrznie sprzecznych wniosków, co z kolei 

doprowadziłoby go do wniosku, że okoliczności powoływane jako uzasadnienie wydania odmowy są 

bezzasadne, a tym samym należy wydać opinię zabezpieczającą. 

Taki sposób prowadzenia postępowania narusza nie tylko zasadę legalizmu i zasadę wnikliwego 

działania w sprawie, lecz także wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 

Konstytucji) zasadę zaufania do państwa, która obliguje organy publiczne do prowadzenia 

postępowania w taki sposób by wzbudzać zaufanie do organów państwa. 

4) art. 119y § 2 zd. 2 O.p. w konsekwencji wskazanego naruszenia przepisów prawa materialnego 

wskazanego w zarzucie nr 1.16.3, w uzasadnieniu oznaczonym jako I.6.2) poprzez brak wykazania 

jakichkolwiek okoliczności wskazujących, że cele gospodarcze skarżącej były mało istotne. Skarżona 

odmowa analizuje bowiem wyłącznie cele ekonomiczne przedstawione przez skarżącą i nie zajmuje 

się celami gospodarczymi. 

5) art. 119y § 2 zd. 2 O.p. w konsekwencji wskazanych naruszeń przepisów prawa materialnego 

wskazanych w zarzutach nr 1.16.4) i 1.16.5, w uzasadnieniu wskazanych jako I.6.3 i I.6.4) poprzez 

niewykazanie niezgodności zastosowania przepisów art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 

u.p.d.o.p. z przedmiotem i celem tej ustawy; 

6) art. 119y § 2 w zw. z art. 119a i art. 14k § 1, art. 119zf w zw. z art. 120 O.p. poprzez wydanie 

odmowy, tj. uznanie, że do czynności ma zastosowanie art. 119a O.p., w sytuacji, w której 

Wnioskodawca zastosował się do otrzymanej interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2016 r., nr 

IBPB-1-2/4510-523/16/KP, ("Interpretacja") przed 1 stycznia 2017 r., a tym samym korzysta z mocy 

ochronnej tej interpretacji w odniesieniu do straty podatkowej zrealizowanej na sprzedaży akcji 

własnych na rzecz B. 

7) naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 119y § 2 i art. 119zf w zw. z art. 120 i 125 § 1 O.p. 

poprzez prowadzenie postępowania podatkowego z naruszeniem podstawowych zasad 

określających sposób prowadzenia tego postępowania, tj. zasady legalizmu oraz zasady wnikliwego 

działania w sprawie; za pogwałcenie przedmiotowych zasad należy bowiem uznać skrajnie 

tendencyjną ocenę argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku oraz zarzutów 

zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa dokonanego wydaniem odmowy dokonaną 

przez ministra i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Organ podatkowy dążąc do realizacji z góry określonego celu w postaci wydania odmowy i 

utrzymania w mocy pierwotnego stanowiska wyrażonego przez ministra w sposób nieuprawniony i 

naruszający powołane wyżej przepisy dokonał błędnej wykładni prawa materialnego, niewłaściwie 

zastosował prawo materialne, naruszył przepisy prawa procesowego, a także pominął kwestie istotne 

dla sprawy, które w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa wskazał wnioskodawca - Szef KAS 

rozpatrując środek odwoławczy skarżącej działał zatem w sposób wybiórczy, tendencyjny, 

nieobiektywny i dowolny. Powyższe naruszenia miały wpływ na wynik sprawy, albowiem gdyby Szef 

KAS w prawidłowy sposób przeprowadził postępowanie i dokonał analizy zarzutów i argumentów 

przedstawionych przez skarżącą w wezwaniu zgodnie z zasadą legalizmu oraz zasadą wnikliwego 

działania w sprawie, zaś następnie dał temu wyraz w uzasadnieniu odpowiedzi na wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa, dostrzegłby, że brak było podstaw do wydania odmowy, a tym samym 

uzasadnione było wydanie opinii zabezpieczającej; 

8) naruszenia przepisu postępowania, tj. przepisu art. 119y § 2 O.p. poprzez wydanie odmowy 

wskutek błędnego przyjęcia, że opisana przez wnioskodawcę we wniosku czynność spełnia 

wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące zastosowanie przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania, podczas gdy przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie 
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ma zastosowania art. 119a O.p., a tym samym minister w odpowiedzi na wniosek powinien był wydać 

opinię zabezpieczającą, a nie odmowę; 

9) naruszenia przepisu postępowania, tj. przepisu art. 119y § 1 O.p. poprzez zaniechanie wydania 

opinii zabezpieczającej wskutek błędnego przyjęcia, że opisana we wniosku czynność spełnia 

wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące zastosowanie przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania, podczas gdy 

przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie ma zastosowania art. 119a 

O.p., a tym samym minister w odpowiedzi na wniosek nie miał podstaw do wydania odmowy, lecz 

powinien wydać opinię zabezpieczającą. 

Wskutek powyższych naruszeń doszło do wydania przez ministra odmowy mimo braku podstaw do 

tego. Tymczasem, ze względu na to, że przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do 

czynności opisanej we wniosku nie ma zastosowania art. 119a O.p. Minister w odpowiedzi na 

wniosek powinien był wydać opinię zabezpieczającą. Niedostrzeżenie przez sąd wskazanych 

powyżej wadliwości odmowy mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem skutkowało 

oddaleniem skargi. 

II. Naruszenie prawa materialnego, o którym mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a., poprzez błędną 

wykładnię, tj.: 

1. art. 119a § 1 w zw. z art. 119d O.p. - polegającą na przyjęciu, że zrealizowane wskutek czynności 

cele skarżącej (m.in. dokapitalizowanie i uzyskanie oszczędności) nie mogą zostać uznane za istotne 

cele ekonomiczne i gospodarcze czynności, wskutek czego doszło do bezkrytycznego 

zaakceptowania dokonanej przez ministra wykładni przesłanki istotności pozostałych celów 

ekonomicznych i gospodarczych czynności, co spowodowało niewłaściwe zastosowanie tego 

przepisu. Gdyby WSA dokonał samodzielnej wykładni ww. przepisu i wskazanych w nim przesłanek 

zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania doszedłby do wniosku, że wskazywane 

przez wnioskodawcę cele ekonomiczne i gospodarcze czynności są istotne, a tym samym brak było 

podstaw do wydania odmowy; 

2. art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. - polegającą na przyjęciu, że wynik podatkowy osiągnięty z 

tytułu przeprowadzenia czynności sprzeczny jest z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, 

wskutek czego zaakceptowana została niewłaściwa ocena co do zastosowania tych przepisów i 

przyjęcie, że w wyniku czynności doszło do powstania korzyści podatkowej sprzecznej z 

przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej; 

3. art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i art. 93 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 O.p. - polegającą na 

uznaniu, że nie było celem ustawodawcy umożliwienie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków 

poniesionych przez poprzednika prawnego na nabycie akcji, w sytuacji kiedy zdarzenie skutkujące 

wstąpieniem w ogół praw i obowiązków tego podmiotu, jest jednocześnie przyczyną zmniejszenia 

przychodu należnego z tytułu ich zbycia, co w następstwie tej błędnej wykładni skutkowało wydaniem 

odmowy. Gdyby WSA dokonał prawidłowej wykładni ww. przepisu i wskazanych w nim przesłanek 

zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania doszedłby do wniosku, że wynik podatkowy 

czynności nie jest sprzeczny z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, gdyż 

niedopuszczalność takiego celu nie wynika z przepisów podatkowych i nie ma żadnych innych 

okoliczności uzasadniających taki punkt widzenia, a tym samym brak było podstaw do wydania 

odmowy; 

4. art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. - polegającą na przyjęciu, że: 

• takie rozplanowanie czynności, by jej realizacja pozwalała na osiągnięcie rożnych celów 

równoznaczna jest ze sztucznością działania, podczas gdy jest to wyrazem optymalnego ułożenia 

stosunków gospodarczych pozwalających na realizację rożnych celów w ramach jednej czynności; 
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• zawiłość prawna równoważna jest ze sztucznością sposobu działania, podczas gdy zawiłość 

prawna nie oznacza sztuczności, bo jest normalnym elementem skomplikowanego życia społeczno-

gospodarczego, które, podobnie jak prawo stanowione, cały czas się rozwija i konsekwentnie jest 

coraz bardziej skomplikowane i zawiłe - co powoduje również zawiłość procesu jego stosowania. 

Gdyby WSA dokonał samodzielnej wykładni ww. przepisu i wskazanych w nim przesłanek 

zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania doszedłby do wniosku, że złożoności 

czynności nie można utożsamiać ze sztucznością czynności w rozumieniu art. 119a § 1 w zw. z art. 

119c § 1 O.p., a tym samym brak było podstaw do wydania odmowy; 

5. art. 2 oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego 

państwa prawnego, pewności prawa, praworządności oraz zaufania do państwa i stanowionego 

prawa - polegającą na przyjęciu, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania pozwalają 

podatnikowi w sposób jednoznaczny ustalić, jakie zachowania są zgodne z prawem, a jakie mogą go 

narazić na zarzut podjęcia działań w celu unikania opodatkowania, podczas gdy przepisy te 

posługują się licznymi klauzulami generalnymi i kreują daleko idącą uznaniowość w działaniu organu, 

co sprawia, że nie spełniają gwarancji konstytucyjnych wynikających z art. 2 oraz art. 7 Konstytucji 

(zasady pewności prawa oraz zasady praworządności), a tym samym nie powinny być podstawą do 

rozstrzygania o prawach i obowiązkach podatnika i stanowić podstawy do wydania odmowy, co 

powinno skutkować jej uchyleniem; 

6. art. 1, art. 1, art. 84 i art. 217 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad 

demokratycznego państwa prawnego, zasady pewności prawa, praworządności oraz ustawowego 

źródła obowiązku podatkowego - polegającą na przyjęciu, że określanie kwoty zobowiązania 

podatkowego w drodze decyzji wydanej w oparciu o przepisy klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania spełnia ww. zasady, podczas gdy daleko idąca uznaniowość przesłanek 

zastosowania klauzuli i występowanie licznych klauzul generalnych sprawia, że w przypadku wydania 

takiej decyzji źródłem powstania obowiązku podatkowego nie jest ustawa, lecz akt administracyjny, a 

tym samym przepisy klauzuli, jako niespełniające ww. kryteriów, nie powinny być podstawą do 

rozstrzygania o prawach i obowiązkach podatnika i stanowić podstawy do wydania odmowy, co 

powinno skutkować jej uchyleniem; 

7. art. 22 Konstytucji i wyrażonej w powołanym przepisie zasady wolności gospodarczej - polegającą 

na przyjęciu, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie powodują ograniczenia 

wolności kształtowania swoich stosunków gospodarczych, podczas gdy wskutek zastosowania tych 

przepisów organ podatkowy dokonuje ingerencji w stosunki gospodarcze w ten sposób, że de facto 

akceptuje jedną drogę dążenia do założonego celu ("czynność odpowiednia"), sankcjonując 

jednocześnie inne równoważne działania niespełniające kryterium "czynności odpowiedniej", ze 

względu na ich skutki podatkowe bardziej korzystne dla podatnika, co sprawia, że uszczerbku 

doznaje ww. zasada, a tym samym ww. przepisy nie powinny być podstawą do rozstrzygania o 

prawach i obowiązkach podatnika i stanowić podstawy do wydania odmowy, co powinno skutkować 

jej uchyleniem; 

8. art. 2 oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego 

państwa prawnego, pewności prawa i zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa oraz 

praworządności - polegającą na przyjęciu, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie 

sprawiają, że uszczerbku doznaje pewność prawa wywodzona z otrzymanych przez podatników 

interpretacji indywidualnych przed wejściem w życie przepisów o klauzuli i moc ochronna wynikająca 

z zastosowania się do nich przez podatników, podczas gdy taki skutek ma miejsce, a tym samym ww. 

przepisy nie powinny być podstawą do rozstrzygania o prawach i obowiązkach podatnika i stanowić 

podstawy do wydania odmowy, co powinno skutkować jej uchyleniem; 
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9. art. 2 Konstytucji i wyrażonych w powołanym przepisie zasad demokratycznego państwa i zaufania 

do państwa i stanowionego prawa poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że brak 

odpowiedniego stosowania w postępowaniu o wydanie opinii zabezpieczającej ogólnych zasad 

postępowania podatkowego o podstawowym dla podatnika znaczeniu, tj. zasady prowadzenia 

postępowania w sposób budzący zaufanie do organu (art. 121 § 1 O.p.), zasady prawdy obiektywnej 

(art. 122 O.p.) i zasady swobodnej oceny dowodów (art. 187 O.p.) nie sprawia, że w postępowaniu o 

wydanie opinii zabezpieczającej uszczerbku doznają prawa i wolności konstytucyjne podatnika, 

podczas gdy taki skutek ma miejsce, a tym samym ww. przepisy nie powinny być podstawą do 

rozstrzygania o prawach i obowiązkach podatnika i stanowić podstawy do wydania odmowy, co 

powinno skutkować jej uchyleniem. 

III. Naruszenie prawa materialnego, o którym mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a., poprzez niewłaściwe 

zastosowanie, tj.; 

1. art. 119a § 1 w zw. z art. 119d O.p. - polegające na zaakceptowaniu zastosowania go przez 

ministra do czynności i wydania odmowy wskutek uznania, że czynność została dokonana wyłącznie 

w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, co oznacza, że pozostałe cele ekonomiczne lub 

gospodarcze czynności, wskazane przez wnioskodawcę, należy uznać za mało istotne, podczas gdy 

z okoliczności sprawy, tj. m.in. pozostałych celów ekonomicznych i gospodarczych, wynika, że 

przepisy te nie powinny znaleźć zastosowania, a tym samym brak było podstaw do wydania odmowy; 

2. art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. - polegające na zaakceptowaniu zastosowania go przez 

ministra do czynności i wydania odmowy wskutek uznania, że wynik podatkowy czynności jest 

sprzeczny z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, podczas gdy z okoliczności sprawy 

wynika brak takiej sprzeczności, co sprawia, że przepisy te nie powinny znaleźć zastosowania, a tym 

samym brak było podstaw do wydania odmowy; 

3. art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 1 O.p. - polegające na zaakceptowaniu zastosowania go przez 

ministra do czynności i wydania odmowy wskutek uznania, że przepis ten miałby zastosowanie, gdyż 

sposób działania był sztuczny, tj. na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie 

zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami 

innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy 

podatkowej, podczas gdy z okoliczności sprawy wynika brak podstaw do uznania czynności za 

spełniającą kryteria do uznania jej za sztuczną, co sprawia, że przepisy te nie powinny znaleźć 

zastosowania, a tym samym brak było podstaw do wydania odmowy; 

4. art. 2 oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego 

państwa prawnego, pewności prawa oraz praworządności, z których wynika wymóg 

przewidywalności i obliczalności rozstrzygnięć organów władzy publicznej oraz wymóg właściwej 

legislacji - polegające na zaakceptowaniu uznania, że przepisy te nie znajdą zastosowania i 

zaakceptowanie odmowy wydania opinii zabezpieczającej oraz wskazanie, że do czynności 

zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, 

w której organ publiczny może dokonywać ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw 

jednostki określając jej wysokość zobowiązania podatkowego na podstawie niejasnych i 

nieprecyzyjnych reguł posługując się klauzulami generalnymi niespełniającymi wymogów 

określoności ustawowej ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki, które zostały 

sprecyzowane m.in. w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r.; 

5. art. 2 oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego 

państwa prawnego, zaufania do państwa i stanowionego prawa oraz praworządności, z których 

wynika norma zakazująca sankcjonowania takich zachowań adresatów przepisów, które są 

zachowaniami zgodnymi z prawem, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na 
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zaakceptowaniu uznania, że przepisy te nie znajdą zastosowania i zaakceptowanie odmowy wydania 

opinii zabezpieczającej oraz wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a 

O.p., a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której organ publiczny wydając decyzję 

na podstawie art. 119a O.p. sankcjonuje zachowania zgodne z prawem poprzez kreowanie 

zobowiązania podatkowego nie mającego pokrycia w ustawie podatkowej, tj. wiąże powstanie 

zobowiązania podatkowego z zachowaniem, które w normalnych okolicznościach nie powodują 

powstania takiego zobowiązania; 

6. art. 2, art. 7 oraz art. 217 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad 

demokratycznego państwa prawnego, praworządności oraz ustawowego źródła obowiązku 

podatkowego, z których wynika wymóg, aby wszystkie istotne elementy konstrukcyjne podatków były 

określone w ustawie, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na zaakceptowaniu 

uznania, że przepisy te nie znajdą zastosowania i zaakceptowanie odmowy wydania opinii 

zabezpieczającej oraz wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., 

a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której organ publiczny wydając decyzję na 

podstawie art. 119a O.p. de facto określa finalną wysokość zobowiązania podatkowego arbitralnie, w 

oparciu o niejasne i niesprecyzowane kryteria (klauzule generalne), a nie kryteria ustawowe; 

7. art. 22 Konstytucji i wyrażonej w powołanym przepisie zasady wolności działalności gospodarczej 

wyrażającej się w wolności układania swoich stosunków cywilnoprawnych, poprzez jego niewłaściwe 

zastosowanie polegające na zaakceptowaniu uznania, że przepis ten nie znajdzie zastosowania i 

zaakceptowanie odmowy wydania opinii zabezpieczającej oraz wskazanie, że do czynności 

zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, 

w której organ publiczny dokonuje ingerencji w stosunki gospodarcze w ten sposób, że de facto 

akceptuje jedną drogę dążenia do założonego celu ("czynność odpowiednia") sankcjonując 

jednocześnie inne równoważne działania niespełniające kryterium "czynności odpowiedniej", ze 

względu na ich skutki podatkowe bardziej korzystne dla podatnika; 

8. art. 2 Konstytucji i wyrażonych w powołanym przepisie zasad demokratycznego państwa oraz 

zaufania do państwa i stanowionego prawa - polegające na zaakceptowaniu uznania, że przepis ten 

nie znajdzie zastosowania i zaakceptowanie rozpatrzenia wniosku oraz wydania odmowy bez 

uwzględnienia wymogu działania organów w sposób budzący zaufanie do organów państwa 

wywodzonego z ww. zasady i w konsekwencji naruszenie tej zasady poprzez zaakceptowanie 

wydania odmowy obarczonej wskazanymi w pozostałych zarzutach wadliwościami oraz akceptację 

stanu rzeczy, w którym przepisy, a w szczególności art. 119zf O.p. wyłączają stosowanie zasady 

budzenia zaufania do organów podatkowych (art. 121 § 1 O.p.) przy rozpatrywaniu wniosków o 

wydanie opinii zabezpieczających, gdy tymczasem postępowanie to rozstrzyga o prawach i 

obowiązkach podatnika (w szczególności prawie do uzyskania opinii zabezpieczającej) i tego rodzaju 

podstawowa zasada powinna mieć w nim zastosowanie; 

9. art. 2 Konstytucji i wyrażonych w powołanym przepisie zasad demokratycznego państwa i zasady 

zaufania do państwa i stanowionego prawa - polegające na zaakceptowaniu uznania, że przepis ten 

nie znajdzie zastosowania i zaakceptowanie rozpatrzenia wniosku oraz wydania odmowy bez 

uwzględnienia zasady prawdy obiektywnej wywodzonej z ww. zasady, tj. obowiązku podejmowania 

przez organy podatkowe wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz załatwienia sprawy, i w konsekwencji naruszenie tej zasady poprzez 

zaakceptowanie wydania odmowy obarczonej wskazanymi w pozostałych zarzutach wadliwościami w 

zakresie dokonywania ustaleń na podstawie zaistniałych w sprawie okoliczności i zgromadzonych 

dowodów oraz akceptację stanu rzeczy, w którym przepisy nie przewidują stosowania zasady prawdy 

materialnej i zasady swobodnej oceny dowodów (art. 122 i art. 187 § 1 O.p.) przy rozpatrywaniu 
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wniosków o wydanie opinii zabezpieczających, gdy tymczasem w ramach tego postępowania 

dochodzi do oceny okoliczności wskazanych we wniosku o wydanie opinii, dowodów 

przedstawionych przez wnioskodawcę i tych zebranych z inicjatywy organu (co miało miejsce w 

niniejszej sprawie) i dokonywania ustaleń w zakresie stanu faktycznego, co powinno przebiegać 

zgodnie z zasadą prawdy materialnej, a nadto przepis art. 119zf O.p. wyłącza w ogóle (z drobnymi i 

nieistotnymi wyjątkami) stosowanie przepisów o dowodach eliminując w ten sposób jakiekolwiek 

ramy proceduralne działania organu i pozbawiając w ten sposób stronę możliwości obrony własnych 

interesów w oparciu o te ramy; 

10. art. 14k § 1 O.p. - polegające na zaakceptowaniu niezastosowania go w przedmiotowej sprawie i 

nieuwzględnienie wynikającej z niego ochrony wnioskodawcy przed negatywnymi konsekwencjami 

wynikającymi z zastosowania się do interpretacji w sytuacji, w której ochrona wynikająca z tego 

przepisu ma zastosowanie do wnioskodawcy, gdyż zastosował się do interpretacji przed 1 stycznia 

2017 r.; 

11. art. 2 oraz art. 7 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego 

państwa prawnego, pewności prawa i zaufania do państwa i stanowionego prawa oraz 

praworządności - polegające na zaakceptowaniu uznania, że przepisy te nie znajdą zastosowania i 

zaakceptowanie odmowy wydania opinii zabezpieczającej oraz wskazanie, iż do czynności 

zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, 

w której uszczerbku doznaje pewność prawa wywodzona z otrzymanych przez podatników 

interpretacji indywidualnych przed wejściem w życie przepisów o klauzuli i moc ochronna wynikająca 

z zastosowania się do nich przez podatników; 

12. art. 2, art. 7 oraz art. 217 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad 

demokratycznego państwa prawnego, praworządności oraz ustawowego źródła obowiązku 

podatkowego, z których wynika wymóg, aby wszystkie istotne elementy konstrukcyjne podatków były 

określone w ustawie, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na zaakceptowaniu 

uznania, że przepisy te nie znajdą zastosowania i zaakceptowanie odmowy wydania opinii 

zabezpieczającej oraz wskazanie, że do czynności zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., 

a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której ostateczna wysokość zobowiązania 

podatkowego nie jest determinowana przez ustawę, lecz przez ocenę ekonomiczną danej czynności 

(skutki podatkowe dwóch takich samych stanów faktycznych mogą być zatem rożne); 

13. art. 2 oraz art. 217 Konstytucji i wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego 

państwa prawnego oraz ustawowego źródła obowiązku podatkowego, z których wynika wymóg, aby 

wszystkie istotne elementy konstrukcyjne podatków były określone w ustawie, a tym samym podatnik 

mógł sam określić na podstawie obiektywnych kryteriów wysokość swego zobowiązania 

podatkowego - polegające na zaakceptowaniu uznania, że przepisy te nie znajdą zastosowania, 

zaakceptowanie odmowy wydania opinii zabezpieczającej oraz wskazanie, że do czynności 

zastosowanie znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, 

w której ostateczna wysokość zobowiązania podatkowego nie jest determinowana przez ustawę, lecz 

arbitralną decyzję organów, co wymusza de facto na podatnikach dążenie do maksymalnego 

opodatkowania by ustrzec się przed negatywnymi konsekwencjami takiej decyzji organów, mimo że 

obowiązek zapłaty podatków w maksymalnej możliwej wysokości nie wynika z ustawy. 

Wskazane w zarzutach 6-13 naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie 

polegające na niezastosowaniu wskazanych w tych zarzutach przepisach Konstytucji i wynikających 

z nich zasad demokratycznego państwa prawnego sprawiły, że zaskarżonym wyrokiem 

zaakceptowany został stan rzeczy, w którym w obrocie prawnym pozostaje akt wydany w oparciu o 

regulacje naruszające te przepisy i zasady. Gdyby WSA rozpatrując skargę wnioskodawcy 
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zastosował prawidłowo ww. przepisy, dostrzegłby wskazane wyżej wadliwości, co skutkowałoby 

uchyleniem wyeliminowaniem odmowy z obrotu prawnego. 

Organ nie skorzystał z możliwości wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną. 

Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pełnomocnicy Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, który wstąpił do postępowania z mocy art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 z 

późn. zm.), wnieśli o oddalenie skargi kasacyjnej oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania 

według norm przepisanych. 

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. 

4.1. Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. Została ona oparta na obu podstawach 

kasacyjnych wskazanych w art. 174 p.p.s.a., przy czym w ramach każdej z nich podniesiono liczne 

naruszenia. Na podstawie opisu tych naruszeń i ich obszernego uzasadnienia zarzuty można 

pogrupować według poruszanych w nich problemów. 

W ramach zarzutów procesowych strona skarżąca wskazała na uchybienie: 

a) art. 134 § 1 , art. 141 § 4 p.p.s.a. – poprzez nieodniesienie się do wszystkich argumentów strony, 

powielenie argumentacji organu, lakoniczność wywodów, wewnętrzną sprzeczność argumentacji, 

pominięcie niezastosowania przez organ zasady pogłębiania zaufania do działania organów i 

naruszenia ochrony wynikającej z udzielonej interpretacji; 

b) art. 133 § 1, art. 141 § 4 i art. 151 p.p.s.a. – poprzez niezgodne ze stanem rzeczywistym 

przedstawienie stanu faktycznego sprawy, 

c) art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 14k o.p. poprzez 

zaakceptowanie błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 14k o.p. przez Ministra Finansów 

i nieuwzględnienie ochrony przysługującej wnioskodawcy na jego podstawie w związku z 

zastosowaniem się przezeń przed 1 stycznia 2017 r. do udzielonej mu interpretacji indywidualnej 

przepisów prawa podatkowego; 

d) art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 77 ust.2 ustawy o ofercie 

publicznej poprzez przyjęcie, że udzielenie gwarancji bankowej przez instytucję finansową spółce 

zależnej stanowi obejście wyżej wymienionego przepisu i wskazuje na sztuczność czynności w 

rozumieniu art. 119c § 1 o.p., podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, 

że nie przewiduje on zakazu uzyskania gwarancji bankowej od podmiotu zależnego i posłużenia się 

nią w celu przeprowadzenia wezwania na akcje spółki publicznej, a tym samym nieuprawnione jest 

wywodzenie z tej okoliczności wniosku o próbie obejścia ww. przepisu i niekierowaniu się celem 

zgodnym z przepisami prawa, a w konsekwencji sztucznym charakterze czynności; 

e) art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i art. 151 p.p.s.a. poprzez dopuszczenie się przez 

ministra błędu wykładni przepisu prawa materialnego, tj. przepisu art. 515 § 1 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: "k.s.h.") 

poprzez przyjęcie, że wnioskodawca mógł dokonać przejęcia odwrotnego bez podwyższenia kapitału 

zakładowego i emisji nowych akcji na rzecz B., podczas gdy możliwość taka nie wynika z 

przedmiotowego przepisu i jest wysoce kontrowersyjna w orzecznictwie i doktrynie prawa, a tym 

samym próba połączenia odwrotnego bez podwyższenia kapitału zakładowego wiązałaby się z 

ryzykiem nieskuteczności połączenia i koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, a także nie 

umożliwiałaby dokapitalizowania wnioskodawcy, a tym samym nie byłaby uzasadniona ekonomicznie 

f) art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i art. 151 p.p.s.a. w zw. art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 

1, art. 119f, art.119d, art. 119e pkt 1, art. 119 y § 2, art. 119 zf O.p., art. 15 ust. 1 i art. 16 ust.1 pkt 8 

u.p.d.o.p. w zw. z art. 93 § 1 pkt 1 i § 2 pk1 O.p., art. 14k O.p., art. 2 , 7, 22 i 217 Konstytucji , z uwagi 
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na użycie w klauzul generalnych przy konstruowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i 

pominięciu odesłania do stosowania art. 122, art.187 § 1, art. 190, art. 120 , art. 120 i art. 125 O.p. 

W ramach podstawy z art. 174 pkt 2 p.p.s.a. strona skarżąca zarzuciła (w obu formach – błędnej 

wykładni i będącego jej skutkiem niewłaściwego zastosowania) naruszenie: 

a) art. 119a § 1 w zw. z art.119d i 119c O.p. 

b) art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. 

c) art. 2, art. 7 , art. 22, art. 84, art. 217 Konstytucji. 

W dalszej części uzasadnienia Naczelny Sąd Administracyjny odniesie się do poszczególnych grup 

zarzutów, wskazanych wyżej. W pierwszej kolejności oceni zasadność wskazanych uchybień 

procesowych, poza wymienionym w ostatniej grupie. Strona skarżąca wskazała w nich na 

niewłaściwy środek kontroli legalności działania administracji, zastosowany przez sąd pierwszej 

instancji w wyniku wadliwej oceny zgodności zaskarżonego aktu z przepisami prawa materialnego. 

Przesądzenie o zasadności zarzutów naruszenia prawa materialnego będzie miało decydujące 

znaczenie przy ocenie, czy sąd naruszył przepisy regulujące kierunek rozstrzygnięcia. 

Stosownie do art. 193 zdanie drugie p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 sierpnia 2015 r., 

uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zawiera jedynie ocenę zarzutów skargi 

kasacyjnej. Z uwagi na datę wszczęcia w rozpatrywanej sprawie postępowania 

sądowoadministracyjnego (tj. datę wniesienia skargi) znajduje on zastosowanie w tej sprawie. 

Regulacja ta, jako mająca charakter szczególny, wyłącza przy tego rodzaju rozstrzygnięciach 

odpowiednie stosowanie do postępowania przed tym sądem wymogów dotyczących elementów 

uzasadnienia wyroku, przewidzianych w art. 141 § 4 w związku z art. 193 zdanie pierwsze p.p.s.a. 

Mając to na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny może sprowadzić swoją dalszą wypowiedź już 

tylko do oceny zarzutów postawionych wobec zaskarżonego wyroku Sądu pierwszej instancji. 

4.2.1. Niezasadny jest zarzut naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 134 § 1 p.p.s.a. W 

uzasadnieniu skargi kasacyjnej nie przedstawiono wywodów odnoszących się wprost do tego 

przepisu. Nie wskazano zatem na okoliczności, potwierdzające tezę o przekroczeniu przez sąd 

pierwszej instancji granic danej sprawy. Sąd rozpoznał sprawę tożsamą podmiotowo i przedmiotowo 

ze sprawą rozpoznaną w postępowaniu dotyczącym opinii zabezpieczającej, co jednoznacznie 

wynika z uzasadnienia wyroku. Przepis ten, w odniesieniu do kontroli odmowy wydania decyzji 

zabezpieczającej, obowiązuje sąd tylko w zakresie orzekania w granicach danej sprawy. W 

postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym kontroli odmowy wydania opinii 

zabezpieczającej wojewódzki sąd administracyjny ograniczony jest bowiem zarzutami skargi i 

wskazaną w niej podstawą prawną (art. 134 § 1 w zw. z art. 57a p.p.s.a.). Nie tylko zatem nie ma 

obowiązku, ale nie ma uprawnienia do poszukiwania innych niż wskazane w skardze naruszeń 

prawa. Zresztą strona zarzuca sądowi pierwszej instancji niedostateczne odniesienie się do jej 

zarzutów, a nie podnosi, że sąd nie zbadał sprawy dostatecznie poprzez pominięcie niewskazanych 

przez nią uchybień. 

4.2.2. Nie ma także usprawiedliwionych podstaw zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Przepis ten 

określa wymogi, jakim powinno odpowiadać uzasadnienie poprzez wskazanie obligatoryjnych jego 

elementów. W uchwale z 15 lutego 2010 r., sygn. akt II FPS 8/09 Naczelny Sąd Administracyjny 

przyjął, że art. 141 § 4 p.p.s.a. może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną (art. 174 pkt 2 tej 

ustawy), jeżeli uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zawiera 

stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia. W 

orzecznictwie podkreśla się także, że może on stanowić samodzielną podstawę kasacyjną wówczas, 

gdy nie pozwala ono na kontrolę instancyjną orzeczenia, jest na tyle lakoniczne lub wewnętrznie 

niespójne, nielogiczne, że nie pozwala na odtworzenie toku rozumowania sądu, prowadzącego do 
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wydania orzeczenia konkretnej treści (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 

2019 r., sygn. akt II OSK 891/17, z 14 listopada 2018 r., sygn. akt I GSK 2048/18, z 26 czerwca 2018 

r., sygn. akt II FSK 1727/16). Nie można natomiast za jego pomocą kwestionować merytorycznej 

poprawności uzasadnienia. Tego rodzaju naruszenia powinny być podnoszone w ramach zarzutu 

zastosowania wadliwego środka kontroli (w powiązaniu z przepisami postępowania 

administracyjnego, których naruszenia sąd nie zauważył bądź wadliwie uznał, że do naruszeń takich 

doszło) albo zarzutu naruszenia prawa materialnego (por. wyrok z 5 września 2018 r., sygn. akt II 

OSK 2108/16, z 12 września 2018 r., sygn. akt I GSK 971/18, z 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt II GSK 

1995/16). 

Skarżąca zarzuca sądowi pierwszej instancji, że nie odniósł się do wszystkich argumentów zawartych 

w skardze. Z uzasadnienia zarzutów wynika jednakże, że w istocie kwestionuje nie tyle zaniechanie 

oceny zarzutów (co, gdyby miało miejsce, stanowiłoby naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a., które mogłoby 

mieć wpływ na wynik sprawy), co prawidłowość oceny tych zarzutów. Istotnie sąd pierwszej instancji 

większości argumentów strony skarżącej nie podzielił, jednakże nie jest to równoznaczne z 

naruszeniem przepisu normującego wymogi formalne uzasadnienia. I tak odnośnie do sztuczności 

transakcji, strona w istocie nie zgadza się z poglądem WSA, że o sztuczności stanowić może 

zawiłość (skomplikowanie) transakcji. Tym samym przyznaje, że sąd odniósł się do jej argumentów 

(wywody sądu pierwszej instancji zawarte są na stronie 53-54), a jedynie dokonał odmiennej (jej 

zdaniem błędnej) wykładni tego pojęcia. Sąd wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem działanie spółki miało 

charakter sztuczny, wskazując na prostszy sposób, prowadzący do tego celu i wyjaśniając, dlaczego 

jego zdaniem odwrotne przejęcie było działaniem nietypowym i skomplikowanym. Zdaniem strony nie 

jest to proces długotrwały i skomplikowany i bywa stosowany w realiach życia społeczno-

gospodarczego. Sąd nie zaprzecza prawnej możliwości takiego sposobu połączenia spółek, wskazuje 

jednakże na wielość czynności, jakie w związku tym powinny być zgodnie z prawem dokonane, czas 

niezbędny do ich dokonania i wskazuje na skutki, jakie w tym przypadku połączenie to wywołało (v. 

strona 53-55 uzasadnienia). W istocie sąd i strona skarżąca nie zgadzają się co do oceny skutków 

podatkowych tych czynności i ich niezbędności dla osiągnięcia celu, jakim miało być 

dokapitalizowanie skarżącej. Strona neguje prawidłowość stanowiska WSA, a tym samym w istocie 

przyznaje, że takie zostało formalnie wyrażone. Spór w tym zakresie dotyczy tylko trafności 

argumentacji, a nie jej braku. Nie dotyczy on zatem formalnej poprawności uzasadnienia. Podobnie 

co do czasu trwania czynności nabycia akcji – strona skarżąca neguje stanowisko sądu w tym 

zakresie i wpływ udziału spółki pośredniczącej na czas trwania transakcji. Również zatem odnosi się 

do oceny zasadności udziału SPV w procesie doinwestowania skarżącej przez B. (a zatem do 

zastosowania prawa materialnego), a nie do niespełnienia przez sąd wymogów formalnych co do 

uzasadnienia. Sąd pierwszej instancji ocenił konieczność udziału spółki pośredniczącej, a także 

wskazał na inny (jego zdaniem prostszy) sposób doprowadzenia do celu, jakim było 

dokapitalizowanie strony skarżącej także z udziałem SPV (s.48 uzasadnienia). Odniósł się zatem do 

zarzutu, a jedynie go nie podzielił. Strona nie zgodziła się także ze stanowiskiem WSA co do 

istotności pozostałych celów dokonywanych czynności oraz istotności oszczędności. W tym zakresie 

sąd pierwszej instancji wyraził swój pogląd na s. 47-48 uzasadnienia. Polemika ze stanowiskiem 

sądu pierwszej instancji w tym zakresie, przeprowadzona w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, przeczy 

zatem tezie o nieodniesieniu się do podstaw prawnych skargi, skoro możliwe jest przedstawienie 

przez stronę skarżącą argumentacji przeciwnej i wskazanie na, istniejące jej zdaniem, wady 

rozumowania sądu. 

Nie ma także racji strona skarżąca, że sąd pierwszej instancji nie odniósł się do zarzutów 

dotyczących funkcji ochronnej udzielonej stronie skarżącej interpretacji w kontekście odmowy 
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wydania opinii zabezpieczającej. W tym zakresie sąd wypowiedział się w uzasadnieniu, wskazując na 

to, że interpretacja nie odnosiła się do kwestii unikania opodatkowania. Stanowisko swoje i wpływ 

interpretacji na postępowanie w sprawie opinii zabezpieczającej sąd pierwszej instancji przedstawił 

na s. 57-58 uzasadnienia, wypowiadając się także co do kwestii intertemporalnych. 

Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela także zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez 

lakoniczne odniesienie się do zarzutów dotyczących naruszenia art. 2, art. 7, art. 22 i art. 217 

Konstytucji. Lakoniczność ta świadczy zdaniem skarżącej o nierozpatrzeniu istoty sprawy. W 

uzasadnieniu zaskarżonego wyroku sąd pierwszej instancji odniósł się do zarzutów niezgodności z 

Konstytucją przepisów regulujących klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (strony 54-59 

uzasadnienia). Argumentacja ta pozwala na prześledzenie toku rozumowania sądu. Nie przekonała 

ona skarżącej, nie oznacza to jednak, że sąd kwestii tych nie rozpatrzył i nie dopełnił obowiązku 

przedstawienia stronie swoich poglądów w tej kwestii. Sąd wyjaśnił zatem podstawę prawną 

rozstrzygnięcia i tym samym sporządził w tym zakresie uzasadnienie odpowiadające formalnym 

wymogom, wskazanym w art. 141 § 4 p.p.s.a. Nie można utożsamiać formalnej poprawności 

uzasadnienia wyroku z siłą jego przekonywania. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej i opisu zarzutów 

wynika natomiast, że strona nie została przekonana przez sąd o słuszności jego poglądu. Nie jest 

jednak naruszeniem art.141 § 4 p.p.s.a. wyrażenie przez sąd stanowiska odmiennego od uznanego 

za prawidłowy przez stronę skarżącą. 

Nie jest także zasadny zarzut wewnętrznej sprzeczności uzasadnienia (wywodów ze s. 54 

uzasadnienia). Sąd nie podzielił stanowiska organu co do pozorności gwarancji bankowej, a tym 

samym naruszenia celu art. 77 ustawy o ofercie publicznej. Jego zdaniem organ nie wskazał 

przekonujących argumentów potwierdzających tę tezę. Sąd uznał jednak, że nie miało to wpływu na 

treść rozstrzygnięcia, skoro wykazano sztuczność sposobu działania, o której mowa w art. 119c O.p. 

Nie było przy tym sporu (między organem a wnioskodawcą), że strona skarżąca podejmowała 

działania w celu znalezienia inwestora i zwiększenia jej kapitału i że cel ten osiągnęła. Sąd pierwszej 

instancji tego rodzaju cel (znalezienie inwestora strategicznego) uznał za typowy dla podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą w szerokim zakresie. Ocenie (co do sztuczności) podlegał 

jednak sposób (podkreślenie NSA) pozyskania kapitału i to, czy uzyskanie finalnego efektu wymagało 

podjęcia działań takich, jak opisane we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej. Sąd pierwszej 

instancji podzielił stanowisko organu, że osiągnięcie założonego celu mogło nastąpić także w inny 

sposób. Wymagało zatem oceny, czy wybór jednego z możliwych sposobów działania spowodowany 

był przede wszystkim możliwością uzyskania korzyści podatkowej. W tym zakresie sąd pierwszej 

instancji za prawidłowe uznał stanowisko organu o sztuczności wybranego sposobu działania. Uznał 

przy tym, że gwarancja bankowa miała rzeczywisty charakter, co jednak nie zmieniało oceny 

sekwencji działań, prowadzących do podwyższenia kapitału zakładowego wnioskodawcy. Za typowy 

dla działalności gospodarczej Sąd uznał również zamiar znalezienia inwestora 

4.2.3. Także zarzuty odnoszące się do przyjęcia przez sąd pierwszej instancji w podstawie faktycznej 

rozstrzygnięcia niezupełnego lub niezgodnego z rzeczywistym stanu faktycznego, a tym samym 

naruszenia art.133 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s..a, nie są trafne, co wynika choćby z ich opisów. Sąd 

przedstawił we wstępnej części uzasadnienia argumentację strony i wskazał na okoliczności 

(ekonomiczne) potwierdzające jej zdaniem, konieczność udziału SPV i dokonania odwrotnego 

połączenia, inaczej jedynie ocenił ich zasadność. Oparł się przy tym na danych, jakie zostały podane 

we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej i oraz wynikających z dokumentów załączonych do 

wniosku i w toku postępowania o wydanie opinii. Sąd nie pomijał kwestii związanej z udzieleniem 

gwarancji bankowej B., jej kosztem w sytuacji, gdy miałby ją uzyskać B., a jedynie inaczej ocenił 

proporcje między oszczędnościami spowodowanymi przez udział SPV i istotność tych oszczędności. 
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Oceniał zatem skutki podatkowe tych samych faktów, które skarżąca podała we wniosku o wydanie 

opinii zabezpieczającej oraz w toku postępowania poprzedzającego wydanie decyzji. Spór nie 

dotyczy w tym wypadku faktów i okoliczności, a jedynie ich podatkowych skutków. 

Sąd, opierając się na aktach sprawy, za podstawę faktyczną orzekania przyjął niżej opisany stan 

faktyczny. 

W 2015 r. B. kupiła udziały w spółce M. i stała się jej jedynym udziałowcem. 8.01.2016 r. SPV 

ogłosiła wezwanie do zapisów na sprzedaż akcji skarżącej, planując zakupić 100% (6 720 037 akcji) 

po 64 zł za akcję. Ostatecznie cena płacona za akcję wyniosła 68 zł (cena uwzględnia godziwą 

wartość skarżącej spółki). Środki na zakup akcji (455 850 zł) i gwarancję (1 226 854 zł) spółka M. 

otrzymała od B. 29.01.2016 r. B. udzielił SPV gwarancji bankowej , za gwarancję M. zapłaciła 1 226 

854 zł. 4.07.2016 r. – M. zawiadamiła skarżącą, że posiada 98,996 % ogólnej liczby jej akcji (6652 

566 akcji) nabytych za 452 374 488 zł, na ten dzień skarżąca posiadała 67 471 akcji własnych 

(1,004% wszystkich akcji). 

14.07.2016r. skarżąca (na wniosek złożony 9.06.2016 r.) otrzymała indywidualną interpretację 

przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą mogła , jako następca prawny w wyniku połączenia 

odwrotnego, przy zbyciu akcji przejętych od spółki dominującej zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodów koszty nabycia jej akcji przez spółkę przejmowaną (stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 

u.p.d.o.p.). 

Następnie B. podjął decyzję o wyłączeniu M. z grupy kapitałowej poprzez odwrotne przejęcie tej 

ostatniej przez skarżącą. Połączenie nastąpiło 16.12.2016 r. Wcześniej, 6.12.2016 r. wnioskodawca 

wycofał akcje własne z obrotu giełdowego. 

W wyniku połączenia spółek skarżącej i M.: 

- kapitał zakładowy skarżącej został podniesiony z 2 016 011,10 zł do 38 487 503,10 zł (o 36 471 492 

zł) w drodze emisji 121 571 640 akcji o wartości 0,30 zł, wydanych B. w zamian za przejęty majątek 

SPV. Wielkość nowej emisji akcji była uzależniona od alokacji wartości majątku M. pomiędzy kapitał 

zakładowy i zapasowy skarżącej; 

- 6 652 566 akcji skarżącej wykupionych przez SPV stało się własnością skarżącej (akcje własne); 

- wartość majątku M. na podstawie bilansu na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 455 837 183,53 zł, z tego 

36 471 492 zł zasiliło kapitał zakładowy skarżącej, a pozostała kwota zasiliła kapitał zapasowy 

skarżącej; 

-Bank posiadał w SPV 9 270 udziałów, za jeden udział objął 1 332 akcje skarżącej, która w związku z 

tym wyemitowała kolejne 121 571 640 akcji na rzecz B.; 

- po połączeniu i emisji akcji skarżąca posiada 128 291 677 akcji, z czego: 

-121 640 wyemitowanych w związku z połączeniem, 

- 6 652 566 przejętych przy połączeniu z M., 

- 64 471 akcji własnych posiadanych przed połączeniem. 

Skarżąca sprzedała akcje przejęte od M. i własne (posiadane przed odwrotnym połączeniem) na 

rzecz B. za 23 704 423,17 zł. Sprzedaż została zakończona do 30.12.2016 r. (przed wydaniem 

zaskarżonej decyzji). W wyniku sprzedaży akcji powstała u skarżącej strata podatkowa w postaci 

różnicy między przychodem ze zbycia akcji (23 704 432,17 zł) a wydatkami na nabycie , którą to 

stratę skarżąca planuje odliczać przez 5 lat od dochodu. Skarżąca poinformowała, że według jej 

oceny maksymalnie będzie mogła odliczyć 81 447 312,32 zł. 

Ten stan faktyczny nie został zakwestionowany i stanowić będzie podstawę orzekania także przez 

Naczelny Sąd Administracyjny, stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a. 

4.2.4. Kolejnym zarzutem procesowym jest zarzut naruszenia art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 

lit.c i art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 14k § 1 O.p. Pozostaje poza sporem, że przed złożeniem wniosku o 
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wydanie opinii zabezpieczającej Minister Finansów 14 lipca 2016 r. wydał interpretację, w której uznał 

za prawidłowe stanowisko skarżącej. Skarżąca przedstawiła we wniosku zdarzenie przyszłe, z 

którego wynikało, że polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazywana dalej spółką A), 

będąca polskim rezydentem i podlegająca opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez 

względu na miejsce ich osiągnięcia kupiła akcje wnioskodawcy. Planowane jest połączenie spółki A z 

wnioskodawcą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki A na 

wnioskodawcę w zamian za wyemitowane w tym celu nowe akcje, które wnioskodawca wyda 

udziałowcowi (udziałowcom) spółki A (tzw. połączenie odwrotne, w którym spółka zależna jest 

jednocześnie spółką przejmującą). W związku z połączeniem cały majątek spółki A, w tym akcje 

wnioskodawcy, zostaną przejęte przez wnioskodawcę. Akcje te mogą zostać sprzedane podmiotowi 

niepowiązanemu lub powiązanemu z wnioskodawcą. Cena za akcje zostanie ustalona na warunkach 

rynkowych. Zdaniem wnioskodawcy, w momencie sprzedaży akcji własnych, dokonanej po 

połączeniu ze spółką A, uprzednio zakupionych przez spółkę A, wnioskodawca będzie uprawniony do 

rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości ceny, za którą sprzeda akcje i będzie uprawniony 

do rozpoznania kosztu uzyskania tego przychodu w wysokości poniesionych przez spółkę A 

wydatków na zakup akcji wnioskodawcy, w szczególności ceny zakupu zapłaconej przez spółkę A. 

Zdaniem wnioskodawcy jego stanowisko znajduje oparcie w art. 12 ust. 1 , art. 14 i 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. Organ interpretujący podzielił to stanowisko. W 

dacie wydania interpretacji nie obowiązywały jeszcze przepisy działu III a Ordynacji podatkowej, 

dotyczące zapobiegania unikaniu opodatkowania. 

Skarżąca wywodzi obecnie, że odmawiając wydania opinii zabezpieczającej organ uchybił art. 14k § 

1 O.p., nie uwzględnił bowiem faktu, że wnioskodawca zastosował się do interpretacji przed 

wydaniem odmowy i powinien korzystać z ochrony, jaka mu przysługuje na podstawie powołanego 

wyżej przepisu. Jego zdaniem na przysługującą mu ochronę nie ma wpływu dodanie art.14na O.p., 

wyłączającego ochronę z wcześniej udzielonych interpretacji. 

Zgodzić się należy ze stroną skarżącą, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o 

zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 

846), przepis art.14na miał zastosowanie do interpretacji wydanych po dniu wejścia w życie ustawy 

zmieniającej, czyli po 15 lipca 2016 r. Na dzień wydania odmowy obowiązywał już wprawdzie art. 5 

ust. 1a ustawy zmieniającej, rozciągający zastosowanie tego przepisu na interpretacje wydane przed 

wejściem w życie ustawy zmieniającej w odniesieniu do korzyści wynikającej ze stanu faktycznego 

lub zdarzenia przyszłego uzyskanej od 1 stycznia 2017 r., ale zdarzenie opisane we wniosku o 

udzielenie interpretacji miało miejsce przed 1 stycznia 2017 r. i strata powstałaby w roku 2016. Ani 

minister, ani sąd pierwszej instancji, nie wskazali jednak na art.14na O.p. jako wyłączający ochronę z 

interpretacji z uwagi na to, że zdarzenie przyszłe stanowiło element czynności będącej przedmiotem 

decyzji, do której zastosowanie ma art.119a. Nie zastosowano zatem w odniesieniu do skarżącej 

art.14na O.p. Wyłączenie ochrony z art.14k § 1 O.p. sąd pierwszej instancji uzasadnił tym, że w 

zaskarżonej odmowie wydania organ nie podważył prawidłowości wydanej interpretacji i wskazanej w 

niej oceny prawnej dotyczącej możliwości uwzględnienia kosztów nabycia akcji, poniesionych przez 

spółkę przejętą przed połączeniem. Przeciwnie, organ przyznał, że co do zasady strona mogła 

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup akcji przez spółkę przejętą. 

Sąd zauważył jednakże, że przy wydawaniu interpretacji organ nie mógł oceniać planowanej 

czynności pod kątem możliwości zastosowania przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania, 

bowiem przepisy te jeszcze nie obowiązywały. Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić. Organ nie 

negował bowiem tego, że w przypadku odwrotnego przejęcia następca prawny (spółka przejmująca) 

może co do zasady uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych 
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przez spółkę przejętą na ich zakup. W dacie wydania interpretacji nie były również znane okoliczności 

poprzedzające zbycie akcji, mające wpływ na ocenę gospodarczego i ekonomicznego uzasadnienia 

czynności, w tym udział spółki pośredniczącej. Zauważyć należy, że stosownie do art.119a § 2 O.p., 

gdy zachodzą przesłanki z art. 119a § 1O.p., skutki podatkowe ocenia na podstawie takiego stanu 

rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Nie neguje się zatem, że istniała 

podstawa do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez 

poprzednika prawnego, ale czynność ta, uznana za sztuczną, nie ma wpływu na określenie skutków 

podatkowych. 

Powołany przez stronę jako naruszony przepis art.14k § 1 O.p. stanowi, że zastosowanie się do 

interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem 

organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, uchylającego 

interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku 

nieuwzględnienia jej przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej. Ustawodawca nie wyjaśnia pojęcia "nie 

może szkodzić". W art. 14k § 3 wskazano jednak, że w zakresie związanym z zastosowaniem się do 

interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej 

w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie 

nalicza się odsetek za zwłokę. Zestawienie powołanych dwóch przepisów pozwala na 

wyprowadzenie wniosku, ze po pierwsze organ może przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej nie 

uwzględnić interpretacji (także wówczas, gdy nie została zmieniona, nie wygasła lub została 

uchylona), a po drugie, że pojęcie nieszkodzenia ogranicza się do niemożności ukarania za 

przestępstwo lub wykroczenie skarbowe i niemożności naliczenia odsetek za zwłokę. Podatnik taki 

nie będzie też miał obowiązku zapłaty podatku, w granicach określonych w art.14m O.p. (por. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2493/16). Nie oznacza to 

jednak pozbawienia organu możliwości określenia zobowiązania podatkowego w prawidłowej 

wysokości. Co najwyżej strona będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku. 

Z akt sprawy nie wynika, aby interpretacja udzielona skarżącej została zmieniona, wygasła lub 

uchyloną ją. Nadal obowiązywała i poglądu w niej wyrażonego w niej minister również nie podważał. 

Ponadto przedmiotem kontroli sądowej była odmowa wydania opinii zabezpieczającej. Nie została 

ona wydana w postępowaniu, o którym mowa w art.119g-119l O.p. Nie określono stronie wysokości 

zobowiązania podatkowego, nie powstała zaległość podatkowa. Odmowa wydania opinii 

zabezpieczającej, jak wynika z art.119y § 2 O.p., nie przesądza jeszcze o zastosowaniu art. 119a § 1 

tej ustawy w odniesieniu do zobowiązania podatkowego zainteresowanego. Użyte w zdaniu 

pierwszym tego przepisu określenie "nie ma zastosowania art. 119a" nie pozostawia wątpliwości co 

do intencji ustawodawcy w przypadku wydania opinii zabezpieczającej. Organ musi w tym przypadku 

wykluczyć możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w przedstawionym 

przez zainteresowanego stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. Użycie w zdaniu drugim tego 

przepisu zwrotu normatywnego "może mieć zastosowanie art.119a " oznacza, że opinia odmowna 

nie ma charakteru przesądzającego i w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie 

unikania opodatkowania może zakończyć się ono dla strony rozstrzygnięciem pozytywnym (por. 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 3242/18. Art.14k § 

1 O.p. nie miał zatem zastosowania w tej sprawie. 

Ponadto minister, wydając odmowę wydania opinii zabezpieczającej, wskazał na ustalenie ceny 

zbywanej akcji na poziomie innym niż rynkowy. Ustalenie ceny akcji własnych, które skarżąca 

sprzedała B., nie było wynikiem spadku wartości majątku skarżącej, ale sposobu działania, 

wybranego przez spółkę i B. (alokacji majątku SPV na kapitał zakładowy i zapasowy spółki i 
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wyemitowanie nowych akcji). Tymczasem w opisie zdarzenia przyszłego we wniosku o udzielenie 

interpretacji strona skarżąca wskazała, że cena zbywanych akcji zostanie określona na poziomie 

rynkowym. Opis zdarzenia przyszłego odbiegał zatem od stanu faktycznego, podlegającego ocenie 

przy rozpoznawaniu wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej. Zdarzenie przyszłe opisane we 

wniosku o wydanie interpretacji i stan faktyczny istniejący w dacie wydania decyzji o odmowie 

wydania opinii zabezpieczającej nie były zatem tożsame. 

Zarzut naruszenia art. 146 § 1 w zw. z art.145 § 1 pkt 1 lit.c i art.151 p.p.s.a. w zw. z art. 14k § 1 O.p. 

jest w związku tym niezasadny. 

4.2.5. Nie ma też racji strona skarżąca wskazując na naruszenie przez sąd pierwszej instancji art. 

146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 77 ust. 2 ustawy o ofercie 

publicznej poprzez przyjęcie, że udzielenie gwarancji bankowej przez instytucję finansową spółce 

zależnej stanowi obejście wyżej wymienionego przepisu i wskazuje na sztuczność czynności w 

rozumieniu art. 119c § 1 O.p., podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do 

wniosku, że nie przewiduje on zakazu uzyskania gwarancji bankowej od podmiotu zależnego i 

posłużenia się nią w celu przeprowadzenia wezwania na akcje spółki publicznej, a tym samym 

nieuprawnione jest wywodzenie z tej okoliczności wniosku o próbie obejścia ww. przepisu i 

niekierowaniu się celem zgodnym z przepisami prawa, a w konsekwencji sztucznym charakterze 

czynności. Przede wszystkim sąd pierwszej instancji takiego poglądu nie wyraził. Przeciwnie, 

stwierdził, że organ niepotrzebnie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji odwoływał się do celów 

regulacji zawartej w art. 77 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej. Rozważania na temat, czy udzielenie 

przez B. (jedynego udziałowca) gwarancji spółce M. 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 popadł także w sprzeczność, 

mogącą mieć wpływ na wynik sprawy. Uznał bowiem, że sztuczność sposobu działania w rozumieniu 

art. 119c O.p. została dostatecznie wykazana przez ministra innymi argumentami (s. 54 

uzasadnienia). O sztuczności czynności świadczyło zdaniem sądu pierwszej instancji wykorzystanie 

SPV do podwyższenia kapitału skarżącej spółki, połączenie odwrotne ze spółką M. i zwiększenie 

liczby akcji skarżącej przy jednoczesnym drastycznym obniżeniu ich wartości nominalnej, które miało 

miejsce po przeprowadzeniu połączenia odwrotnego. W rezultacie wygenerowano stratę podatkową. 

Sąd ocenił zatem zespół czynności składających się na transakcję i uznał, że udzielenie 

zabezpieczenia przez spółkę dominującą (B.) spółce zależnej (M.) nie miało na celu obejścia 

przepisów dotyczących oferty publicznej. Istotny był wybrany sposób dokapitalizowania skarżącej z 

użyciem spółki pośredniczącej i połączenia odwrotnego, udzielenie gwarancji spółce pośredniczącej 

nie miało wpływu na ocenę sztuczności transakcji. 

4.2.6. Nie ma także racji skarżąca, wskazując na konieczność uchylenia odmowy wydania opinii 

zabezpieczającej z uwagi na błędną wykładnię art. 515 § 1 k.s.h. i przyjęcie, że skarżąca mogła 

dokonać odwrotnego przejęcia bez podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji. 

Istotnie, organ wskazał na taką możliwość (s. 37 odmowy), przywołując poglądy doktryny, jednakże 

jednocześnie wywiódł, że nie neguje przeprowadzenia pełnej procedury połączenia z punktu widzenia 

k.s.h., skoro takie podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane. Zwrócił jednakże uwagę, że 

warunki połączenia w zakresie parytetu wymiany udziałów M. na akcje wnioskodawcy oraz 

następująca później sprzedaż akcji własnych były już tylko i wyłącznie przejawem swoistego 

wykorzystywania obowiązujących regulacji podatkowoprawnych, a nie koniecznością przestrzegania 

bezwzględnie obowiązujących przepisów. Zwrócił bowiem uwagę, że jego zdaniem obowiązujące 

przepisy (art. 363 § 4 k.s.h.) nie zmuszały spółki do sprzedaży akcji własnych. Z wywodów organu 

wynika, że zbędności operacji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zbycia akcji upatrywał w 
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zaangażowaniu w procesie poszukiwania inwestora spółki pośredniczącej, a następnie wyboru 

działania polegającego na odwrotnym przejęciu. Słusznie w związku z tym przyjął sąd pierwszej 

instancji, że podnoszenie zarzutu błędnej wykładni art. 515 § 1 k.s.h. jest zbędne, skoro organ nie 

negował, że przy odwrotnym przejęciu możliwe i dopuszczalne jest również przeprowadzenie pełnej 

procedury z podwyższeniem kapitału zakładowego. Niezasadne gospodarczo i ekonomicznie było 

tylko wykorzystanie tej procedury, skoro taki sam efekt (dokapitalizowanie spółki) można było 

osiągnąć bez udziału spółki M. i odwrotnego przejęcia. 

4.3.1. Ocenę zasadności zarzutów opartych na podstawie kasacyjnej, o której mowa w art. 174 pkt 1 

p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpocznie od najdalej idących, związanych z podważeniem 

zgodności z Konstytucją przepisów regulujących postępowanie dotyczące wydania opinii 

zabezpieczającej i przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Naczelny Sąd 

Administracyjny zauważa przy tym, że choć właściwy co do wypowiadania się o zgodności przepisów 

ustaw zwykłych z ustawą zasadniczą jest Trybunał Konstytucyjny, to jednak sądy administracyjne, 

działając w granicach swojej kognicji, mają nie tylko prawo, ale i obowiązek ocenić zgodność tych 

przepisów z Konstytucją. Jeżeli jest to możliwe, powinny dokonać takiej ich wykładni, która uwzględni 

zasady wynikające z ustawy zasadniczej. Uprawnienie to znajduje oparcie w art. 8 ust. 2 Konstytucji. 

Jedynie w przypadku, gdy sąd stwierdzi, że jego zdaniem taka wykładnia przepisów prawa nie jest 

możliwa, powinien skorzystać z możliwości, jaką daje art. 193 Konstytucji. W tej sprawie, z powodów 

niżej wskazanych, Naczelny Sąd Administracyjny nie powziął wątpliwości co do kwestionowanych 

przez skarżącą przepisów z przywołanymi przez nią przepisami Konstytucji. 

4.3.2. Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut błędnej wykładni art. 2 Konstytucji i wyrażonych w 

powołanym przepisie zasad demokratycznego państwa oraz zaufania do państwa i stanowionego 

prawa poprzez przyjęcie, że nieodesłanie w art. 119zf O.p. do odpowiedniego stosowania w 

postępowaniu o wydanie opinii zabezpieczającej ogólnych zasad postępowania podatkowego o 

podstawowym dla podatnika znaczeniu, tj. zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący 

zaufanie do organu (art. 121 § 1 O.p.), zasady prawdy obiektywnej (art. 122 O.p.) i zasady swobodnej 

oceny dowodów (art. 187 O.p.) nie sprawia, że w postępowaniu o wydanie opinii zabezpieczającej 

uszczerbku doznają prawa i wolności konstytucyjne podatnika, podczas gdy taki skutek ma miejsce, 

a tym samym ww. przepisy nie powinny być podstawą do rozstrzygania o prawach i obowiązkach 

podatnika i stanowić podstawy do wydania odmowy, co powinno skutkować jej uchyleniem. 

Instytucja opinii zabezpieczającej została wprowadzona do Ordynacji podatkowej w celu 

zminimalizowania negatywnych dla podatników skutków wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania. Umożliwia ona podatnikom uzyskanie stanowiska organów podatkowych co do 

skutków podatkowych planowanych lub dokonanych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 119y § 1 O.p., 

minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli 

przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie ma zastosowania art. 119a. 

Zgodnie z art. 119za O.p. opinia zabezpieczająca zawiera w szczególności: wyczerpujący opis 

czynności, których dotyczył wniosek, ocenę, że do czynności nie ma zastosowania przepis art. 119a, 

pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Obowiązkiem podatnika, 

występującego o wydanie opinii, jest m.in. wskazanie podmiotów dokonujących czynności, opisanie w 

sposób wyczerpujący czynności ze wskazaniem występujących między jej uczestnikami powiązań w 

rozumieniu art. 23m ust.1 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

i art. 11a ust.1 pkt 5 u.p.d.o.p., wskazanie celów, jakim czynność ma służyć, ekonomicznego lub 

gospodarczego uzasadnienia czynności, określenie skutków podatkowych, w tym korzyści 

podatkowych, niepodlegających ocenie określonej w art.119za pkt 2, których osiągnięcia uzależnione 

jest choćby pośrednio od dokonania czynności, wskazanie innych czynności planowanych, 
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rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści 

podatkowych, o których mowa w art.119x § 1 pkt 6 i 6a O.p., własne stanowisko. Podatnik może 

dołączyć do wniosku dokumentację dotyczącą czynności. Jeśli organ wydający opinię 

zabezpieczającą ma wątpliwości co do danych zawartych we wniosku, może wezwać wnioskodawcę 

do ich wyjaśnienia bądź zorganizować spotkanie uzgodnieniowe (art.119x § 3 O.p.). Z powołanych 

przepisów wynika zatem, że organ nie prowadzi postępowania dowodowego. Ciężar opisu czynności, 

określenia jej celów i korzyści podatkowych spoczywa na wnioskodawcy. Może on dołączyć 

dokumenty, potwierdzające jego twierdzenia, ale nie jest to konieczne. Ponadto wnioskodawca może 

złożyć wniosek dotyczący czynności dopiero planowanych lub częściowo dokonanych, a częściowo 

planowanych. Organ może wprawdzie wyjaśnić wątpliwości, jakie nasuwają się na tle wniosku i 

ewentualnie załączonej dokumentacji, wątpliwości te wyjaśnia jednak z udziałem podatnika i na 

podstawie jego oświadczeń. Charakter postępowania wszczętego wnioskiem o wydanie opinii 

zabezpieczającej jest zatem nieco zbliżony do postępowania w sprawie wydania indywidualnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego. Podatnik chce uzyskać stanowisko organu co do 

możliwości zastosowania do planowanej lub podjętej przez niego czynności art.119a O.p. Organ 

opiera się na tych danych, jakie wskazuje mu wnioskodawca. Na podstawie tych danych i 

wskazanych przez stronę powodów dokonania czynności, organ ocenia, czy do wskazanej korzyści 

może mieć zastosowanie art.119a O.p. (art.119y § 1 O.p.) i w zależności od tego, czy uznaje, że 

klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie miała zastosowanie, czy też nie, wydaje opinię 

zabezpieczającą lub odmawia wydania takiej opinii. Wydanie opinii lub odmowa jej wydania nie jest 

równoznaczna z określeniem zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia 

regulacji z art. 119a O.p. Odesłanie w art. 119zf O.p. wyłącznie do art. 187 § 3 , art. 189 § 3 i art. 197 

§ 1 i § 3 O.p. , a pominięcie w odesłaniu art. 121 § 1, art. 122, art. 187 tej ustawy jest w pełni 

uzasadnione specyfiką postępowania w sprawie opinii zabezpieczającej. Przede wszystkim ciężar 

przedstawienia czynności (faktów pozwalających tę czynność odtworzyć) został przez ustawodawcę 

przerzucony na wnioskodawcę, co jest w pełni zrozumiałe choćby z tego powodu, że wniosek może 

dotyczyć zdarzeń przyszłych. Ponadto postępowanie opiera się, jak wynika z powołanego wyżej art. 

119za O.p. na oświadczeniach wnioskodawcy. Jedyne dowody, jaki brane są pod uwagę, to 

dokumentacja przedstawiona przez wnioskodawcę, przy czym to wnioskodawca decyduje o tym, czy 

chce ją przedstawić. Organ nie może zakwestionować tej dokumentacji czy też ustalać faktów innych, 

niż wynikające z opisu czynności zawartego we wniosku. Jego zadaniem jest tylko ocena, czy 

zachodzą (w opisanym przez wnioskodawcę stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym) przesłanki 

do zastosowania art.119a o.p., a zatem jedynie wyprowadzenie wniosków z opisu czynności co do 

skutków podatkowych tej czynności, a nie wyjaśnianie wszystkich faktów i okoliczności niezbędnych 

dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie ma zatem potrzeby stosowania (odpowiedniego) do postępowania w 

sprawie wydania opinii zabezpieczającej art. 122 i art. 187 O.p. Przeciwnie, przepisy te w żaden 

sposób nie przystają do specyfiki postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. Prawa 

wnioskodawcy są przy tym w pełni zabezpieczone, bowiem to od niego zależy, czy przedstawi 

czynność (planowaną lub podjętą) w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym lub rzeczywistym 

planem jej dokonania. Możliwość uwzględnienia faktów powszechnie lub notoryjnie znanych, 

tłumaczenia dokumentacji złożonej w języku obcym jest zupełnie zrozumiała i niezbędna dla potrzeb 

także postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. Nie dziwi także możliwość 

dopuszczenia dowodu z opinii biegłego. Dowód ten jest dopuszczany wówczas, gdy do 

rozstrzygnięcia sprawy niezbędne są wiadomości specjalne, czyli takie, których nie posiada 

przeciętny człowiek i których nie ma obowiązku posiadać pracownik organu podatkowego. W związku 

z tym, że wnioski o wydanie opinii zabezpieczającej mogą dotyczyć czynności, dla zrozumienia istoty 
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których niezbędna jest specjalistyczna wiedza, której pracownik organu podatkowego nie ma, dla 

prawidłowości tego postępowania niezbędna jest możliwość dopuszczenia takiego dowodu. Nie 

zmienia to jednak wcześniejszej oceny, że w postępowaniu w sprawie wydania opinii 

zabezpieczającej nie prowadzi się postępowania dowodowego, zmierzającego do wyjaśnienia 

wszystkich okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Fakty podaje w tym przypadku 

wnioskodawca, a opinia biegłego może jedynie umożliwić prawidłową ocenę wynikających z nich 

skutków podatkowych. Nie ma także potrzeby, z uwagi na cel wydania opinii zabezpieczającej, 

odpowiedniego stosowania art. 121 § 1 O.p. Opinia (lub odmowa jej wydania) ma w założeniu służyć 

ochronie wnioskodawcy przed negatywnymi skutkami zastosowania w odniesieniu do podjętych 

przez niego czynności klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma mu zapewnić wiedzę o 

skutkach podatkowych podjętych czynności jeszcze przed ich dokonaniem lub przed wszczęciem 

postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej i umożliwić podjęcie decyzji co do dalszego 

działania. Instytucja opinii zabezpieczających z założenia zatem służy pogłębianiu zaufania do 

działania organów podatkowych. 

4.3.3. Nie zasługuje także na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 22 Konstytucji i wyrażonej w 

powołanym przepisie zasady wolności gospodarczej w zw. z art. 119a O.p. poprzez błędną wykładnię 

polegającą na przyjęciu, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie powodują 

ograniczenia wolności kształtowania swoich stosunków gospodarczych, podczas gdy wskutek 

zastosowania tych przepisów organ podatkowy dokonuje ingerencji w stosunki gospodarcze w ten 

sposób, że de facto akceptuje jedną drogę dążenia do założonego celu ("czynność odpowiednia"), 

sankcjonując jednocześnie inne równoważne działania niespełniające kryterium "czynności 

odpowiedniej", ze względu na ich skutki podatkowe bardziej korzystne dla podatnika, co sprawia, że 

uszczerbku doznaje ww. zasada, a tym samym ww. przepisy nie powinny być podstawą do 

rozstrzygania o prawach i obowiązkach podatnika i stanowić podstawy do wydania odmowy. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zob. wyroki z 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, OTK 

ZU nr 4/A/2003, poz. 33, z 4 listopada 2015 r., sygn. akt K 1/14, OTK-A ZU z 2015 r., nr 10, poz. 163, 

z 6 grudnia 2016 r., sygn. akt SK 7/15, OTK-A ZU z 2016 r., poz. 100) wielokrotnie podkreślano, że 

art. 22 Konstytucji nie proklamuje samoistnie zasady wolności działalności gospodarczej. Nie określa 

bowiem, jaka jest treść wolności i sfera działań, które są realizacją wolności działalności 

gospodarczej, ale normuje jedynie konstytucyjne warunki jej ograniczenia, wskazując na formę 

ograniczenia (wyłączność ustawy) i przyczynę (ważny interes publiczny). Rekonstrukcja treści 

normatywnej konstytucyjnej gwarancji wolności działalności gospodarczej wymaga zatem 

uwzględnienia zarówno art. 20, jak i art. 22 Konstytucji. 

Konstytucyjnie chroniona wolność działalności gospodarczej, będąca zasadą ustrojową państwa, 

wyraża jednocześnie wolność człowieka w sferze gospodarczej. Trybunał Konstytucyjny, dokonując 

wykładni wskazanych wyżej przepisów wyraził pogląd, zgodnie z którym "system prawny danego 

państwa nie kreuje wolności gospodarczej ani też nie przyznaje jej przedsiębiorcom. Ustawodawca 

zakreśla natomiast granice korzystania z niej oraz potwierdza prawne jej gwarancje" (wyrok TK z 19 

stycznia 2010 r. sygn. SK 35/08, OTK ZU nr 1/A/2010, poz. 2, cz. III, pkt 1.6 i w powołanym wyżej 

wyroku w sprawie K 1/14). Wolność działalności gospodarczej obejmuje możliwość podejmowania i 

prowadzenia działalności, której zasadniczym celem jest osiągnięcie zysku. Działalność gospodarcza 

ma z założenia zarobkowy charakter. Wolność działalności gospodarczej polega zatem na 

możliwości podejmowania decyzji gospodarczych, w tym przede wszystkim wyboru rodzaju 

(przedmiotu) działalności i wyboru prawnych form ich realizacji oraz z natury rzeczy podejmowania 

różnego rodzaju działań faktycznych (prowadzenie produkcji, handlu, usług itp.), dokonywania w 

sposób "zawodowy" określonych czynności itp. (tak m.in. w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 
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marca 2015 r., sygn. P 4/14, OTK ZU nr 3/A/2015, poz. 30, cz. III, pkt 5.2). Trybunał wskazywał 

także, że podmioty gospodarcze muszą się liczyć z nakładaniem na nie przez ustawę ciężarów o 

charakterze publicznoprawnym. Konstytucyjne umocowanie do nakładania podatków i innych danin 

publicznych określonych w ustawie (art. 84 Konstytucji) sprawia, że nałożenie podatku, co do zasady, 

nie może być traktowane jako naruszenie wolności gospodarczej. Zastrzeżenia natury konstytucyjnej, 

dotyczące naruszenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być rozpatrywane 

wyłącznie wówczas, gdy zarzut, dotyczy np. uchybień w sposobie nakładania podatku (por. powołany 

wyżej wyrok w sprawie SK 7/15). 

Przepisy dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania zostały wprowadzone ustawą. Został 

zatem zachowany wymóg formy wprowadzenia ewentualnego ograniczenia. Ponowne (po 

stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03 

niezgodności z Konstytucją art. 24b § 1 o.p.) wprowadzenie klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu 

opodatkowania ustawodawca wywiódł z konieczności zapewnienia szczególnej ochrony 

konstytucyjnych zasad sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania oraz ochrony 

równowagi budżetowej i stabilności finansów publicznych poprzez uszczelnienie systemu 

podatkowego. Wskazał na negatywne zjawisko, zwane unikaniem opodatkowania, które istnieje w 

każdym kraju o gospodarce rynkowej i najczęściej realizuje się poprzez konstruowanie sztucznych, 

nadmiernie zawiłych konstrukcji prawnych, które przykładowo dzielą gospodarczo jednorodne 

zdarzenie na etapy, aby wytworzyć wrażenie istnienia wielu odrębnych zdarzeń, czy też zawierają 

elementy wzajemnie się znoszące. Celem wprowadzenia klauzuli miała być w szczególności 

potrzeba zapewnienia równego traktowania podatników i realizacji konstytucyjnej zasady równości 

opodatkowania nie tylko na płaszczyźnie stanowienia, lecz także stosowania prawa . Ustawodawca, 

jak wskazano w projekcie, nie powinien bowiem akceptować sytuacji, w której o istnieniu i wysokości 

opodatkowania decyduje zastosowana formuła prawna, a nie treść realnego zdarzenia 

gospodarczego. Podatnik unikający opodatkowania pod względem finansowym znajduje się w 

korzystniejszej sytuacji niż ten, który także podejmuje aktywność w sferze gospodarczej czy 

finansowej, lecz nie obniża w sztuczny sposób poziomu swoich obciążeń podatkowych. Unikanie 

opodatkowania jest więc groźne nie tylko dla finansów publicznych przez uszczuplanie dochodów 

podatkowych, ale narusza też równość opodatkowania, dając przy tym okazję do budowania, w 

nieuczciwy sposób, przewagi rynkowej (uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 367). 

Nie można także zapominać, że Polska, jako członek Unii Europejskiej, została zobowiązania do 

podjęcia działań zmierzających do ograniczenia zjawiska erozji podstawy opodatkowania (mającego 

również charakter transgraniczny). Na wystąpienie takich zagrożeń (w odniesieniu do podatków 

bezpośrednich) zwróciła uwagę Komisja Europejska w zaleceniach z 6.12.2012 r. w sprawie 

agresywnego planowania podatkowego (2012/772/UE) (Dz. Urz. UE L 338, s. 41). Komisja 

zauważyła, że co prawda państwa na całym świecie tradycyjnie traktują planowanie podatkowe jako 

dozwoloną praktykę, jednak z czasem struktury tego planowania stały się bardzo wyrafinowane, 

rozwijają się, obejmując różne jurysdykcje, i w rezultacie powodują przesunięcie dochodów 

podlegających opodatkowaniu do państw mających korzystne systemy podatkowe. Kluczową cechą 

tych praktyk jest to, że ograniczają one zobowiązania podatkowe poprzez rozwiązania ściśle zgodne 

z prawem, które jednak stoją w sprzeczności z intencją prawa. Jednym z zalecanych przez Komisję 

rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego, 

które wykraczają poza zakres szczególnych przepisów państw członkowskich dotyczących 

zapobiegania unikaniu opodatkowania, było przyjęcie przez państwa członkowskie ogólnej zasady 

dotyczącej zwalczania nadużyć, dostosowanej zarówno do sytuacji krajowych i transgranicznych 
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ograniczonych do Unii, jak i do sytuacji, które dotyczą również państw trzecich. Państwa 

członkowskie zostały zobowiązane poinformować Komisję Europejską w terminie 3 lat o środkach 

podjętych w celu realizacji tego zobowiązania. Kwestii tej dotyczyły także rezolucje Parlamentu 

Europejskiego z 2.02.2012 r. (2011/2271(INI) oraz z 17.04.2012 r. (2012/2599(RSP), a także liczne 

raporty OECD. Ostatecznie przyjęto Dyrektywę Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. 

ustanawiającą przepisy mające na celu przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania, które 

mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.U.UE.L. 2016.193.1 z 19 lipca 

2016 r.). Przepis te (co do zasady) powinny być stosowane przez państwa członkowskie od 1 

stycznia 2019 r. 

Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania służyło zatem ważnemu interesowi 

publicznemu. Chroni ona nie tylko interesy fiskalne państwa, ale również zasadę wolności 

prowadzenia działalności gospodarczej, zapewniając przedsiębiorcom jednakowe zasady działania. 

Przedsiębiorca nadal ma swobodę w podejmowaniu decyzji co do sposobu prowadzenia działalności 

oraz formy tej działalności. Musi jednak uwzględnić ewentualne skutki podatkowe tych wyborów. 

Zastosowanie art.119a O.p. ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, nie ma natomiast 

wpływu na ważność czynności cywilnoprawnych, podejmowanych przez przedsiębiorcę. 

4.3.4. Nie zasługuje także na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 2 oraz art. 7 Konstytucji i 

wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego państwa prawnego, pewności prawa i 

zaufania do państwa i stanowionego prawa oraz praworządności poprzez błędną wykładnię 

polegającą na przyjęciu, że przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie sprawiają, że 

uszczerbku doznaje pewność prawa wywodzona z otrzymanych przez podatników interpretacji 

indywidualnych przed wejściem w życie przepisów o klauzuli i moc ochronna wynikająca z 

zastosowania się do nich przez podatników, podczas gdy taki skutek ma miejsce, a tym samym ww. 

przepisy nie powinny być podstawą do rozstrzygania o prawach i obowiązkach podatnika i stanowić 

podstawy do wydania odmowy wydania opinii zabezpieczającej, co powinno skutkować jej 

uchyleniem. Strona formułuje zarzut naruszenia powołanych przepisów Konstytucji bez powiązania 

ich z konkretnymi przepisami Działu IIIa Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu zarzutów łączy 

jednak te zarzuty z błędną wykładnią art. 14k § 1 O.p. i wskazuje, że z uwagi na treść powołanego 

przepisu Ordynacji podatkowej przepisy Działu IIIa, a w szczególności przepisy dotyczące odmowy 

wydania opinii zabezpieczającej nie powinny mieć do strony zastosowania. Co do naruszenia art. 14k 

§ 1 O.p. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się już powyżej (punkt 4.2.4 uzasadnienia), nie 

znajdując podstaw do jego zastosowania w tej sprawie, która nie dotyczy wszak określenia 

zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem art.119a O.p. Ponadto nie można nie zauważyć, że o 

ile w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji przedstawiona została tylko jedna czynność z 

zespołu czynności, o których mowa w art.119f O.p., a także opisany w niej stan przyszły nie w pełni 

odpowiadał opisowi czynności zawartym we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej (wskazano 

na sprzedaż akcji po cenie rynkowej), o tyle w postępowaniu dotyczącym wydania opinii 

zabezpieczającej pytano o ocenę prawopodatkową zespołu czynności i to ten zespół czynności 

podlegał ocenie pod kątem tego, czy ograniczają one zobowiązania podatkowe poprzez rozwiązania 

wprawdzie zgodne z prawem, ale jednocześnie stojące w sprzeczności z intencją prawa. Zwrócić 

należy uwagę, że w postępowaniu o udzielenie interpretacji, od wyczerpującego i zgodnego ze 

stanem rzeczywistym lub planowanym zdarzeniem przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia 

przyszłego przez wnioskodawcę zależy skuteczność ochronnej funkcji interpretacji. Pominięcie w 

opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego niektórych istotnych czynności lub podanie 

informacji, które następnie nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistym stanie faktycznym, skutkuje 

brakiem ochrony wynikającej z interpretacji. Jak wskazano wyżej, klauzula przeciwko unikaniu 
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opodatkowania ma zastosowanie wówczas, gdy podejmowane przez podatnika czynności są 

wprawdzie co do zasady zgodne z literalnym brzmieniem przepisów prawa, jednakże niezgodne z 

celem i intencją tego prawa. Skutkiem zastosowania klauzuli jest określenie skutków podatkowych 

czynności uznanej za odpowiednią, a więc w istocie innej niż ta, której faktycznie dokonał podatnik, a 

która to czynność była sprzeczna w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy. Ta sama 

czynność, w innych okolicznościach nie musi być uznana za sztuczną i skutki podatkowe będą 

wówczas wywodzone z tej właśnie czynności. 

4.3.5. Kolejny zarzut związany z naruszeniem Konstytucji dotyczy dopuszczenia się przez ministra 

niewłaściwej oceny co do zastosowania prawa materialnego, tj. art. 2, art. 7 oraz art. 217 Konstytucji i 

wyrażonych w powołanych przepisach zasad demokratycznego państwa prawnego, praworządności 

oraz ustawowego źródła obowiązku podatkowego, z których wynika wymóg, aby wszystkie istotne 

elementy konstrukcyjne podatków były określone w ustawie, w sposób odpowiadający wymogom 

prawidłowej legislacji (bez klauzul generalnych) poprzez uznanie, że przepisy te nie znajdą 

zastosowania, odmowę wydania opinii zabezpieczającej i wskazanie, że do czynności zastosowanie 

znajduje instytucja z art. 119a O.p., a tym samym, w konsekwencji, sanowanie sytuacji, w której 

organ publiczny wydając decyzję na podstawie art. 119a O.p. de facto określa finalną wysokość 

zobowiązania podatkowego arbitralnie, w oparciu o niejasne i niesprecyzowane kryteria (klauzule 

generalne), a nie kryteria ustawowe. W uzasadnieniu tego zarzutu strona skarżąca odwołała się do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, w którym stwierdzono 

niezgodność z art. 24b § 1 O.p. z art. 2 i art. 217 Konstytucji. Zdaniem strony obecny art. 119a O.p. 

posiada te same wady, które doprowadziły do uznania za niezgodną z ustawą zasadniczą 

wprowadzonej po raz pierwszy do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania. 

Naczelny Sąd Administracyjny poglądu tego nie podziela. Strona zdaje się bowiem nie zauważać, że 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 4/03 zapadł w zupełnie odmiennym stanie prawnym, a 

ponadto obecnie regulacja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie ogranicza się wyłącznie do 

art.119a O.p. 

Art. 24b O.p. w został dodany do Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2003 r. Składał się z dwóch 

jednostek redakcyjnych i miał następujące brzmienie: 

"§ 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą skutki 

podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było 

oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania 

podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku. 

§ 2.Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w § 1, osiągnęły zamierzony rezultat 

gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna lub czynności prawne, skutki 

podatkowe wywodzi się z tej innej czynności prawnej lub czynności prawnych." 

Trybunał uznał, że normy zawarte w obu paragrafach są od siebie niezależne, z tego też względu 

możliwe jest rozważenie zgodności z Konstytucją tylko art. 24b § 1 O.p. Stwierdził, że wprowadzenie 

tej regulacji stanowiło niewątpliwie przejaw chęci uzupełnienia przez prawodawcę obowiązującej 

ustawy o przepisy dające podstawę do dekodowania "ogólnej normy obejścia prawa podatkowego". 

Brak normy o charakterze ogólnym odnoszącej się do zjawiska obejścia prawa podatkowego 

wskazywany był zarówno w dotychczasowym orzecznictwie sądowym, jak i w doktrynie prawa 

finansowego, powodował także rozbieżności w tym orzecznictwie co do możliwości odtworzenia takiej 

zasady, m.in. w oparciu o art. 58 k.c. Za przesądzający (w sposób negatywny) losy orzeczniczej 

doktryny obejścia prawa podatkowego Trybunał Konstytucyjny uznał wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 24 listopada 2003 r. (sygn. akt FSA 3/03, opubl. w ONSA z 
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2004, nr 2, poz. 44), w którym sąd jednoznacznie podkreślił, iż dokonana przez ustawodawcę 

nowelizacja ordynacji podatkowej, wprowadzająca do treści tej ustawy zaskarżony w niniejszym 

postępowaniu przepis, potwierdza, że przed datą jej wejścia w życie praktyka taka (a więc 

"pomijanie" podatkowych skutków czynności prawnych dokonanych wyłącznie dla uzyskania korzyści 

o charakterze podatkowym) była pozbawiona podstaw normatywnych. Trybunał Konstytucyjny zwrócił 

także uwagę, że problem adekwatnego podejścia organów podatkowych do oceny tego rodzaju 

skutków nabiera dodatkowego ciężaru gatunkowego w związku z koniecznością harmonizowania 

prawa polskiego z regulacjami wynikającymi z aktów prawa wspólnotowego, przy uwzględnieniu 

kierunku ich wykładni przyjmowanego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Rozwiązaniem powyższych problemów miał być art. 24b Ordynacji podatkowej ustanawiający 

(przynajmniej w intencji autorów) ogólną normę obejścia prawa podatkowego. Przepis ten, zdaniem 

Trybunału , wyrażał szczególną normę kompetencyjną, dającą organom podatkowym podstawę 

prawną do dokonywania oceny okoliczności faktycznych z punktu widzenia konsekwencji 

prawnopodatkowych. Rozwiązanie przyjęte w art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej odbiega od 

konstrukcji cywilnoprawnej obejścia prawa , bowiem nie można wskazać normy prawnej, która za 

niedozwolone uznawałaby zachowania podatnika zmierzające do obniżenia (uniknięcia) 

opodatkowania. Podejmowane przez podatnika czynności pozostają zatem ważne nie tylko z punktu 

widzenia prawa cywilnego, bo w szerszym wymiarze stwierdzić można ich legalność o charakterze 

systemowym, wobec braku normy prawnej zakazującej ich dokonywania. Przy dokonywaniu ich 

oceny prawnej nie jest więc możliwe odwoływanie się do treści art. 58 kodeksu cywilnego. Sytuacje 

regulowane art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej pozostają bowiem zgodne z prawem, nie można 

wobec nich formułować zarzutu naruszenia jakiejkolwiek normy o charakterze iuris cogentis. W 

przypadku unikania opodatkowania rozważać można problem wyznaczania przez prawodawcę granic 

swobody podatnika w podejmowaniu tego rodzaju legalnych działań. 

Oceniając zgodność art. 24b § 1 O.p. z art. 2 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny podtrzymał 

stanowisko, że przekroczenie pewnego poziomu niejasności przepisów prawnych stanowić może 

samoistną przesłankę stwierdzenia ich niezgodności zarówno z przepisem wymagającym regulacji 

ustawowej określonej dziedziny, np. ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw (art. 

31 ust. 3 zdanie 1 Konstytucji), jak i z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą państwa prawnego. 

Naruszeniem Konstytucji jest bowiem stanowienie przepisów niejasnych, wieloznacznych, które nie 

pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowań. Dziedziną, w której 

nakaz określoności wymaga szczególnego zaakcentowania, jest - obok prawa karnego - także 

dziedzina prawa daninowego. 

Nakaz określoności przepisów prawa jest szczególnie istotny w odniesieniu do sfery praw 

związanych z ponoszeniem ciężarów publicznoprawnych (podatkowych) i może on być wywodzony 

także z art. 217 Konstytucji. Prawidłowe sprecyzowanie przez ustawodawcę wszystkich powinności 

podatnika, wraz z dookreśleniem konsekwencji podejmowanych przez niego działań relewantnych z 

punktu widzenia ustanowionych obowiązków publicznoprawnych, stanowić ma nie tylko konieczny 

przejaw respektowania wymogów zasady zaufania do państwa i prawa, ale również wyraz 

przestrzegania zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji), zgodnie z którą wszystkie organy władzy 

publicznej działają wyłącznie w granicach i na podstawie prawa. W ocenie Trybunału 

Konstytucyjnego nie może budzić wątpliwości także pogląd, że jednym z elementów konstytucyjnej 

zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa (art. 2 Konstytucji) jest norma zakazująca 

sankcjonowania (tu w znaczeniu przypisywania negatywnych konsekwencji lub odmowy 

respektowania konsekwencji pozytywnych) takich zachowań adresatów przepisów, które są 

zachowaniami zgodnymi z prawem (nakazanymi lub przynajmniej dozwolonymi). Jeśli więc adresat 
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dokonuje czynności prawnych zgodnych z prawem, a ich cel nie jest przez prawo zakazany, to tym 

samym trudno uznać za prawidłowe i właściwe takie ich kwalifikowanie, które osiągnięty cel (także 

podatkowy) traktuje na równi z celami zakazanymi. 

Trybunał wskazał także kryteria związane z zachowaniem należytej określoności przepisów prawa w 

zakresie stanowienia klauzul generalnych. Kryteria te funkcjonalnie związane są z dążeniem do 

osiągnięcia maksymalnej przewidywalności rozstrzygnięcia podejmowanego na podstawie danego 

przepisu. Zagrożenia takiej przewidywalności upatrywać można w trzech czynnikach. Po pierwsze, 

gdy przesłanki rozumienia (interpretacji) danego zwrotu niedookreślonego determinowane są 

elementami subiektywnymi. Im większe pole do zindywidualizowanej interpretacji danego pojęcia, 

tym większa też groźba nieprzewidywalności rozstrzygnięć podejmowanych na jego podstawie. Po 

drugie, wykorzystywaniu zwrotów niedookreślonych powinna towarzyszyć konieczność nadania im 

takiej treści, która zagwarantuje jednolitość linii orzeczniczej (decyzji stosowania prawa). Po trzecie 

wreszcie, konieczne jest zapewnienie, że ustalenie treści pojęć nieostrych zastosowanych w danej 

regulacji nie stanie się udziałem organów stosujących te przepisy, co może w konsekwencji 

prowadzić do niedozwolonego prawotwórstwa ze strony tych organów. Odnosząc powyższe 

zastrzeżenia do treści art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej Trybunał stwierdził, że z tego punktu 

widzenia analizowana regulacja budzi zasadnicze wątpliwości i zastrzeżenia. Zwroty w rodzaju: "nie 

można było oczekiwać", "inne istotne korzyści", "korzyści wynikające z obniżenia wysokości 

zobowiązania" zdecydowanie nie pozwalają na przyjęcie, że "ich interpretacja orzecznicza będzie 

rzeczywiście jednolita i ścisła" oraz że "z ich brzmienia nie będzie można wyprowadzić uprawnienia 

prawotwórczego organów stosujących". W przypadku art. 24b § 1 O.p. warunki te nie zostały 

spełnione. Poważne wątpliwości nasuwa już samo językowe wyrażenie przesłanek warunkujących 

uznanie, iż w danej sytuacji doszło do obejścia prawa podatkowego. Przepis mówi bowiem m.in. o 

innych istotnych korzyściach niż korzyści wynikające z obniżenia (...), zwiększenia straty, 

podwyższenia nadpłaty lub zwrotu. Oznacza to w konsekwencji, iż czynność prawna podatnika 

przynieść winna - zdaniem ustawodawcy - nie tylko korzyści w postaci obniżenia, zwiększenia straty, 

podwyższenia nadpłaty lub zwrotu, i nie tylko także korzyści wynikające z tych poprzednich, ale 

jeszcze jakieś dalsze - bliżej nieokreślone - istotne korzyści, które w ogóle nie wiążą się już ze 

skutkami podatkowymi. Nawet jednak wykazanie innej korzyści (niż wyżej wskazane) nadal naraża 

podatnika na zarzut, że nie jest to korzyść w ocenie organu podatkowego istotna, a tylko taka uwalnia 

z zastosowania mechanizmu zaskarżonego przepisu ordynacji podatkowej. Jest to zdecydowanie 

zbyt daleko idąca przesłanka, utrudniająca podatnikowi obronę przed zarzutem obejścia prawa 

podatkowego, a nawet mogąca taką obronę uniemożliwić. Na tle ustawowego zwrotu "inne istotne 

korzyści" rodzą się zresztą dalsze wątpliwości interpretacyjne. Nasuwa się, zdaniem Trybunału, 

pytanie, o jakiego rodzaju korzyści może tutaj chodzić? Jeśli nie tylko prawne bądź ekonomiczne, to 

czy w ogóle jest możliwa ich ocena przez podmiot "zewnętrzny" wobec stron danej czynności 

prawnej? Jaki przyjąć "czasowy układ odniesienia" do oceny osiągnięcia przez podatnika owych 

"innych istotnych korzyści"? Nie zawsze to, co wydaje się korzyścią na początku prowadzonej przez 

podatnika działalności, musi być nią w jej trakcie, lub nawet po jej zakończeniu. W przypadku 

czynności dwu- i wielostronnych nasuwa się kolejna wątpliwość co do podmiotowej strony owych 

korzyści, czy muszą być one aktualne i adekwatne dla wszystkich stron czynności. Rodzi to w 

konsekwencji ponownie dylemat dotyczący nie tylko obiektywnego, ale również subiektywnego 

spojrzenia na ocenę skutków dokonywanych czynności. Powyższe wątpliwości wydają się bowiem 

nieodparcie ciążyć w stronę subiektywną, a to, zdaniem Trybunału, dyskwalifikuje analizowaną 

regulację w świetle wskazywanych wyżej kryteriów. 
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Trybunał zauważył także, że niezależnie od przyjmowanych definicji pojęcia obejścia prawa 

podatkowego, podkreśla się w nich konieczność jasnego określenia, jaka będzie treść rozstrzygnięcia 

organu orzekającego, który odmawia uznania konsekwencji prawnopodatkowych określonej 

czynności prawnej podatnika. Ustawodawca pozostawił organowi orzekającemu właściwie pełną 

swobodę przy określaniu treści decyzji wydawanej w razie stwierdzenia, że dana czynność wywołała 

wyłącznie skutki podatkowe. Nie wiadomo więc, na jakie konsekwencje prawnopodatkowe naraża się 

podatnik dokonujący czynności zakwestionowanej na podstawie art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej. 

Ostatecznie Trybunał stwierdził jednakże, że nie budzi zastrzeżeń konstytucyjnoprawnych samo 

zjawisko normatywnej reakcji prawodawcy wobec negatywnych - z punktu widzenia interesów 

fiskalnych państwa - zjawisk gospodarczych, w tym w sferze stosunków umownych kreowanych 

przez podatników, także jeżeli przybrałaby ona postać "ogólnej normy obejścia prawa podatkowego". 

Każda taka reakcja respektować jednak winna konieczne wymogi konstytucyjne związane z 

poszanowaniem praw i wolności podatników. 

Z powołanego wyroku nie wynika zatem ani zakaz stanowienia przepisów o charakterze norm 

ogólnych zapobiegających unikaniu opodatkowania, ani, co do zasady, zakaz normatywnej reakcji 

ustawodawcy na negatywne z punktu widzenia interesów fiskalnych państwa legalne zachowania 

podatników. 

Przypomnieć także należy, że w dacie podejmowania przywołanego wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, a także Unia nie podejmowała 

zdecydowanych działań, mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Z uwagi na 

skalę zjawiska unikania opodatkowania, mającego także charakter transgraniczny, państwa 

członkowskie (na co wskazano w punkcie 4.3.3. uzasadnienia) mają obecnie obowiązek podjęcia 

działań legislacyjnych, zmierzających do stworzenia prawnych mechanizmów zapobiegania unikaniu 

opodatkowania. 

Obowiązująca w dacie wydania odmowy regulacja dotycząca przeciwdziałaniu opodatkowania nie 

posługuje się pojęciem obejścia prawa podatkowego. Nie można nie zauważyć, że stanowi ona 

obecnie jeden dział Ordynacji podatkowej (Dział IIIa), nie ogranicza się do jednego przepisu – art. 

119a. Nie jest zatem uprawnione porównanie wyłącznie art.119a o.p. z uchylonym art. 24b § 2 o.p. 

dla postawienia tezy o niezgodności tego pierwszego przepisu z art. 2, art. 7 i art. 217 Konstytucji. 

Przepis art.119a § 1 o.p. istotnie posługuje się pojęciami nieostrymi, takimi jak korzyść podatkowa, 

sztuczny sposób działania. Pojęcia te zostały jednak zdefiniowane w kolejnych przepisach Działu IIIa 

rozdziału 1 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W art.119a § 3 podano znaczenie czynności 

odpowiedniej, w art. 119c zdefiniowano pojęcie sztucznego sposobu działania, a w art. 119d i art. 

119e zdefiniowano pojęcie korzyści podatkowej, w art. 119f – pojęcie czynności. Odkodowanie treści 

pojęć, użytych w art.119a § 1 O.p., nie zostało zatem pozostawione wyłącznie subiektywnej ocenie 

organów podatkowych. Podatnik uzyskał z ustawy informację, jak pojęcia te należy rozumieć. Ustawa 

określa także jednoznacznie skutki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

(art.119a § 2, § 4 i § 5 O.p.). Skutki podatkowe określa się odpowiednio na podstawie takiego stanu 

rzeczy, który mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej (art.119a § 2 O.p.) lub, gdy 

osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, z uwzględnieniem takiego 

stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano. Ostatecznie zatem skutki podatkowe 

określane są na podstawie przepisów ustaw, regulujących dany podatek. 

Dodatkowo ustawodawca stworzył instytucje prawne, zabezpieczające interesy podatnika oraz 

pozwalające mu uzyskać stanowisko organów podatkowych co do zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania. Jednym z tych mechanizmów jest instytucja opinii zabezpieczającej, 

uregulowana w rozdziale 4 Działu IIIa. Opinia ta, w przeciwieństwie do pisemnych interpretacji 
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przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, nie ogranicza się tylko do wykładni 

przepisów prawa podatkowego, ale ponadto ujmuje możliwość zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania, uwzględniając też zawarte w tej klauzuli aspekty gospodarcze planowanych 

działań i relacje korzyści ekonomicznych, gospodarczych i podatkowych (art.119za O.p.). Jej 

uzyskanie powoduje, że podatnik otrzymuje pewnego rodzaju promesę, że w stosunku do niego nie 

zostanie wydana decyzja oparta na art. 119a O.p. (art.119b § 1 pkt 2 O.p.). Ustawodawca uwzględnił 

przy tym możliwość ubiegania się o jedną opinię przez wszystkie podmioty powiązane tą samą 

czynnością (wspólny wniosek – art. 119w § 2 O.p.). Pozwala zatem przy ocenie działań podatnika 

uwzględnić korzyści wynikające z transakcji dwu – lub wielostronnych (było to jedno z zastrzeżeń 

zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego). Zainteresowany może uzyskać taką opinię również 

co do czynności planowanych, co oznacza, że może on uzyskać ocenę swoich działań jeszcze przed 

wystąpieniem skutków podatkowych (art. 119w § 3 O.p.). Opinia zabezpieczająca lub jej odmowa 

podlegają kontroli sądowoadministracyjnej (art. 119y § 3 O.p., art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a.), co również 

stanowi zabezpieczenie zainteresowanego przed subiektywną oceną organów podatkowych. 

Uzyskanie opinii zabezpieczającej lub niewydanie takiej opinii w terminie określonym ustawą wyłącza 

(przy spełnieniu warunków określonych ustawą) zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania (art.119a § 1 2 i 3 O.p.). 

Informacje o opiniach zabezpieczających lub odmowie ich wydania publikowane są niezwłocznie w 

Biuletynie Informacji Publicznej (od 1 stycznia 2019 r. kwestię tę reguluje art. 119 zda O.p., 

poprzednio publikowana była treść opinii lub odmów, po usunięciu danych identyfikujących podmioty, 

których dotyczyła, stosownie do art. 14i § 3 w zw. z art.119zf O.p.). Pozwala to zainteresowanym 

uzyskać informację co do możliwych skutków planowanych lub podjętych przez nich działań także 

bez potrzeby występowania o opinię zabezpieczającą. 

Ustawodawca określił także wzajemny stosunek postępowań dotyczących interpretacji przepisów 

prawa podatkowego w indywidualnych sprawach i opinii zabezpieczających. Stosownie do art. 14b § 

5b O.p. nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem 

decyzji wydanej z zastosowaniem art.119a lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 

ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 i 846). 

Zainteresowany już na etapie wniosku o wydanie interpretacji może zatem uzyskać informację, że 

opisany przez niego stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe mogą być oceniane z punktu widzenia 

unikania opodatkowania. 

Z tych wszystkich powodów nie można za trafne uznać zastrzeżeń strony skarżącej co do zgodności 

art.119a O.p. z art. 2, art. 7 i art. 217 Konstytucji. Wady regulacji zawartej w art. 24b § 1 O.p., 

wskazane przez Trybunał Konstytucyjny, zostały bowiem w nowej regulacji wyeliminowane. 

4.3.6. Kolejny zarzut strony skarżącej odnosi się do błędnej wykładni art. 119a § 1 w zw. z art. 119c § 

1 i art. 119d O.p. Zgodnie z tymi przepisami czynność dokonana przede wszystkim w celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem 

ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był 

sztuczny (art.119a § 1 O.p.). Cel działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących 

okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i 

kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z 

przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej (art.119c § 1 O.p.). Ustawodawca wskazał przy 

tym katalog czynności podatnika, który świadczy o sztuczności działania. Zbiór ten jest zbiorem 

otwartym, bowiem wyliczenie rozpoczęto zwrotem "w szczególności". Czynność uznaje się za podjętą 

przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne lub 
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gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne (art. 119d O.p.). 

Przy wykładni pojęć istotności celów ekonomicznych lub gospodarczych innych niż uzyskanie 

korzyści podatkowej nie można także pominąć art. 119a § 3 O.p., stosownie do którego 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 i celem przepisu ustawy podatkowej. Czynność oznacza przy 

tym także zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonanych przez te same lub różne podmioty 

(art. 119f § 1 O.p.). Zidentyfikowanie czynności odpowiedniej niezbędne jest jedynie wówczas, gdy 

osiągnięcie korzyści podatkowej były jednym z celów czynności. Jeżeli było ono celem jedynym, 

wówczas skutki podatkowe ocenia się tak, jakby czynności w ogóle nie dokonano. 

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). 

Przez sprzeczność z celem i przedmiotem ustawy podatkowej należy rozumieć rozbieżność między 

ekonomicznym i gospodarczym celem ustawy podatkowej (lub zawartej w niej normy) a literalnym 

brzmieniem ustawy (por. B. Dauter [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka –

Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019, s. 819). Cel ustawy 

wyprowadzić można z jej preambuły, uzasadnienia jej wprowadzenia. 

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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4.3.7. 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. 

4.3.8. W ramach zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego poprzez ich niewłaściwe 

zastosowanie z przyczyn wskazanych przy ocenie zarzutu błędnej wykładni nie zasługują na 

uwzględnienie zarzuty odnoszące się do niewłaściwego zastosowania art. 2, art. 7, art. 22 i art. 217 

Konstytucji. Sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowej wykładni tych przepisów, a zatem też 

prawidłowo uznał, że przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz regulujące 

procedurę wydawania opinii zabezpieczających mogły mieć zastosowanie do wniosku skarżącej. 

Zauważyć należy, że mimo zgłaszanych wątpliwości co do konstytucyjności procedury wydawania 

opinii zabezpieczających strona zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiej opinii. 

4.3.9. Niewątpliwie podstawowym celem działania skarżącej było pozyskanie inwestora i 

dokapitalizowanie spółki. Użyto w tym celu spółki celowej – M. Spółka ta, co pozostaje poza sporem, 

była niezależnym podmiotem prawa handlowego, który powstał wyłącznie w celu realizacji 

konkretnych zadań, nie dysponowała aktywami niefinansowymi i była zależna od innego podmiotu 

(B.) . Spółka ta nie prowadziła żadnej innej działalności niż ta, do celów której zostały wykupione 

przez B. jej udziały, to jest wyłącznie działalność polegającą na skupowaniu akcji skarżącej. Środki 

na zakup tych akcji oraz na gwarancję bankową zostały przekazane M. przez B., M. nie posiadała 

własnych środków na zakup akcji. Spółka ta stanowiła zatem niewątpliwie podmiot pośredniczący w 

rozumieniu art. 119c § 2 O.p. Skarżąca nie przedstawiła żadnych argumentów przemawiających za 

tym, że skorzystanie z pośrednictwa w wykupie akcji skarżącej przez B. było niezbędne z uwagi na 

ograniczenia prawne w zakupie akcji bezpośrednio przez B. Słusznie zatem uznano, że 

zaangażowanie podmiotu pośredniczącego powinno mieć uzasadnienie ekonomiczne lub 

gospodarcze, w przeciwnym wypadku pośrednictwo to może być uznane za sztuczne działanie. 

Skarżąca wywodzi, że uzasadnieniem ekonomicznym takiego działania była konieczność 

ustanowienia zabezpieczenia w wysokości 100% wartości akcji, które miały być zakupione na 

podstawie wezwania (art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej). Wskazywała na konieczność zapłaty 

wynagrodzenia za gwarancję bankową, jaką musiałby wykupić B. od innego banku, konieczność 

uzyskania zgody Banku W. na wykupienie takiej gwarancji. W takiej sytuacji skorzystanie z 

pośrednictwa SPV było prostsze i tańsze. B. mógł bowiem sam udzielić ( i udzielił) takiej gwarancji M. 

Wyłożone przezeń środki finansowe na zakup przez M. gwarancji zostały mu zwrócone w formie 

wynagrodzenia. Środki wyłożone na zakup udziałów w spółce M. stanowiły nadal aktywa B. Nie 

został on zatem pozbawiony możliwości dysponowania kwotami przeznaczonymi na gwarancję 

bankową (wydatek definitywny w przypadku wezwania na akcje przez B.) lub na zabezpieczenie 

wykupu przez dłuższy okres czasu. 
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Słusznie jednakże zauważył sąd pierwszej instancji oraz minister, że porównanie oszczędności 

uzyskanych w wyniku zaangażowania podmiotu pośredniczącego z wielkością (wskazaną przez 

stronę skarżącą) możliwej straty podatkowej ( 429 mln zł) i obniżeniem przez kolejne 5 lat 

zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych (od 49 mln zł do 81 mln zł) wskazuje, że te 

pierwsze są znacząco niższe od spodziewanej korzyści podatkowej (wyliczonej, co należy podkreślić, 

przez skarżącą we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej). Nawet przyjmując, że kwota 

przekazana M. na zapłatę za gwarancję bankową udzieloną jej przez B. faktycznie została zwrócona 

temu ostatniemu jako wynagrodzenie za gwarancję, to zaoszczędzono ok. 4 700 000 zł, a więc kwotę 

znacząco niższą od prognozowanego obniżenia zobowiązania podatkowego. Dodatkowo trzeba 

zauważyć, że zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej może 

polegać także na blokadzie środków pieniężnych na rachunku maklerskim wzywającego. Nie musi to 

być koniecznie gwarancja bankowa (por. Komentarz do ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 

publicznych pod red. T. Sójki , LEX 2015, komentarz do art. 77). B. mógł zatem ustanowić blokadę na 

rachunku, nie musiał koniecznie uzyskać gwarancji bankowej. Środki te nadal stanowiłyby jego 

aktywa, byłyby jedynie zamrożone na pewien okres czasu. Przy przyjętym przez skarżącą i B. 

schemacie działania B. także musiał częściowo zamrozić swoje aktywa poprzez przeznaczenie 

środków na zakup udziałów w spółce M., przekazanie jej środków na zakup akcji skarżącej (akcje te 

stanowiły przecież majątek M.) i gwarancję bankową oraz na funkcjonowanie SPV (przekazał na ten 

cel kwotę o 3 475 512 zł wyższą niż cena akcji skarżącej). Ponadto środki na zakup akcji i gwarancję 

bankową zostały przekazane M. już 29 stycznia 2016 r., a więc w niecały miesiąc po wezwaniu do 

sprzedaży akcji. Ustanowienie blokady na rachunku maklerskim przez B. zamroziłoby środki 

finansowe Banku na czas o niecały miesiąc dłuższy. Wyjaśnienie skarżącej, mające uzasadnić 

zaangażowanie spółki pośredniczącej nie wskazuje zatem na uzasadnienie ekonomiczne lub 

gospodarcze inne niż uzyskanie korzyści podatkowej. Można bowiem było uniknąć poniesienia 

kosztów gwarancji bankowej także bez zaangażowania podmiotu pośredniczącego. 

Także dalsze czynności, związane z udziałem SPV wskazują na to, że oszczędność na kosztach 

gwarancji bankowej nie była zasadniczym powodem wyboru przyjętego schematu działania. 

Właścicielem prawie wszystkich akcji skarżącej stała się, po wezwaniu i wykupie akcji, M. 

Tymczasem celem podjętych działań było, aby akcjonariuszem mającym wszystkie akcje skarżącej 

stał się B. i aby B., mając już kontrolny pakiet akcji, dokapitalizował skarżącą. Dalsze istnienie M., po 

zakupie akcji, straciło sens z uwagi na wypełnienie przez nią celu, dla jakiego kontrolę nad nią przejął 

B. 

Minister uznał, że do zrealizowania planu przejęcia przez B. kontroli nad skarżącą i jej 

dokapitalizowania przez jedynego akcjonariusza nie było konieczne połączenie odwrotne M. ze 

skarżącą lub, przy odwrotnym połączeniu, nie była konieczna sprzedaż akcji własnych i 

podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji i wydanie ich B. w zamian za 

udziały w M. O ile zgodzić się należy ze skarżącą, że odwrotne połączenie bez podwyższenia 

kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest powszechnie uznawane za dopuszczalne (por. J. 

Jerzmanowski, Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia 

odwrotnego. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego z 15.12.2009 r., VI Ga 79/09, opubl. w 

Glosa z 2012 r., nr 2, s. 82-87, M. Czerwiński, P. Sołtysiak, Prawne i podatkowe kontrowersje wokół 

wydania udziałów lub akcji własnych w toku połączenia odwrotnego, opubl. w Przeglądzie Prawa 

Handlowego z 2018 r., nr 5, s. 17-24), o tyle możliwość likwidacji spółki M. przez jej jedynego 

udziałowca zapewniała przejęcie przez niego akcji skarżącej, zakupionych w ramach oferty złożonej 

przez SPV, a następnie emisję nowych akcji skarżącej, które (w ramach realizacji dofinansowania 
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skarżącej) mógł zakupić B. Zauważyć należy, że te okoliczności, które w ocenie skarżącej były 

istotne dla wyboru sposobu połączenia skarżącej z M., jak nieposiadanie przez spółkę pośredniczącą 

majątku, nieprowadzenie innej niż zakup akcji skarżącej działalności operacyjnej, brak stałych 

klientów, ułatwiałyby także likwidację tej spółki. Czynności prawne i faktyczne, związane z likwidacją i 

połączeniem nie różnią się tak dalece, aby pierwsze z nich uznać za znacząco bardziej pracochłonne 

i skomplikowane. Przeciwnie, przy wyborze likwidacji SPV, przyszły inwestor szybciej uzyskałby 

kontrolę nad skarżącą. Nie wskazano także przeszkód prawnych do likwidacji SPV lub też na 

możliwe negatywne ekonomiczne lub gospodarcze następstwa takiej likwidacji. Z dokumentów, jakie 

przedstawiła skarżąca w postępowaniu wynikało natomiast, że spółka celowa miała ulec wyłączeniu 

ze struktury grupy niezwłocznie po spełnieniu celu jej działania, takie bowiem były zalecenia Banku 

W. Nie ma jednak dowodu, że rekomendowanym sposobem wyłączenia było połączenie odwrotne ze 

skarżącą. To B. we wniosku o zgodę na zakup akcji wskazywał, że B. brał pod uwagę likwidację M. 

wyłącznie w przypadku niespełnienia celu zakupu akcji skarżącej, natomiast w razie złożenia oferty i 

dokonania zakupu akcji skarżącej, planowano połączenie odwrotne skarżącej i SPV, wskazując na 

korzyści podatkowe. Takich korzyści podatkowych niewątpliwie nie byłoby w przypadku likwidacji M. 

Nie można także nie zauważyć, że obniżenie ceny akcji własnych skarżącej, przejętych przy 

połączeniu z M., a następnie nabytych przez B. było wynikiem ustalonej przy połączeniu alokacji 

majątku M. na kapitał zakładowy i zapasowy skarżącej. Proporcje te ustalono, jak wskazuje sama 

skarżąca w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, w ten sposób, że 8 % majątku M. przekazano na kapitał 

zakładowy skarżącej, a 92% - na kapitał zapasowy, co pozwoliło uzyskać kapitał płynny ze sprzedaży 

akcji własnych. Jednocześnie jednak działanie takie doprowadziło do znaczącego obniżenia wartości 

akcji mimo tego, że nie istniały żadne obiektywne okoliczności, uzasadniające obniżenie wartości 

akcji. Mimo podniesienia wysokości kapitału zakładowego spółki, zwiększenie ilości akcji skarżącej 

(emisja nowych) z uwagi na konieczność wydania akcji B. w zamian za udziały w M. spowodowało 

obniżenie ich jednostkowej wartości. Doszło zatem do "rozwodnienia kapitału" (por. T.Czech, Obrona 

wierzyciela przed rozwodnieniem zajętych udziałów w spółce z o.o. Glosa do wyroku SN z 30 

stycznia 2009 r. , II CSK 355/08, opubl. w Glosa z 2010 r., nr 4, s.15-24) przy jednoczesnym 

zachowaniu kontroli nad skarżącą przez B. Tylko obniżenie wartości akcji pozwalało natomiast na 

uzyskanie korzyści podatkowej w postaci straty na ich sprzedaży z uwagi na znaczącą różnicę 

między ceną nabycia akcji przez M. i cenę zbycia akcji własnych przez skarżącą, będącą wynikiem 

alokacji kapitału. Oceniając charakter dokonywanych czynności należy zatem uznać za prawidłowe 

stanowisko ministra i sądu pierwszej instancji, że wybrany przez skarżącą i B. sposób działania miał 

charakter sztuczny. Do realizacji celu, jakim było dokapitalizowanie skarżącej, zbędne było zarówno 

zaangażowanie podmiotu pośredniczącego, jak i następnie połączenie odwrotne SPV ze skarżącą 

jako spółką przejmującą. Wybrany sposób działania jako jedyny prowadził jednak do uzyskania 

znaczącej korzyści podatkowej w postaci poniesienia straty podatkowej oraz obniżenia zobowiązania 

podatkowego w następnych latach podatkowych. 

Przyjęty ostatecznie przez skarżącą i B. sposób działania wynikał nie tylko z dokumentów 

przedłożonych przez skarżącą, ale także z faktycznie podjętych działań. Organ jedynie cytował 

przedłożone dokumenty, nie dokonywał ustaleń innych niż wynikające z ich treści. 

Doprowadzenie przez podatnika, poprzez alokację majątku spółki przejętej w większości na kapitał 

zapasowy i emisję nowych akcji, do obniżenia wartości akcji i ich zbycie (jako akcji własnych) po 

cenie znacząco niższej od ceny ich nabycia przez spółkę przejętą, było przy tym sprzeczne z celem i 

przedmiotem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uzasadniało przyjęcie, że do 

czynności ma zastosowanie art. 119a O.p., a skutki podatkowe wynikające z art.15 ust.1 w zw. z art. 

16 ust. 1pkt 8 u.p.d.o.p. powinny być pominięte. 
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5.1. Z tych względów na podstawie art. 184 p.p.s.a. skargę kasacyjną należało oddalić. 

5.2. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 209, art. 204 pkt 1 i art. 205 § 2 p.p.s.a. w 

zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit.c i pkt 2 lit.c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 

2015 r. w sprawie opłat za czynności radcowskie (Dz.U. z 2018 r. poz. 265)  

 


