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Uchwała wspólników jako czynność pozorna w rozumieniu art. 199a § 2 o.p. w 

zw. z art. 83 § 1 k.c.  (wyrok NSA z 3.02.2021, II FSK 1274/20) – prof. dr hab. 

Paweł Borszowski (UWr&NSA) 

 

Wyrok NSA z 3.02.2021, II FSK 1274/20 

,,(…)Czynności zmierzające do przekształcenia spółki po to tylko, żeby 

następnie ją rozwiązać i zlikwidować miały charakter sztuczny i ich jedynym 

celem było uzyskanie korzyści podatkowej przez wspólników tej spółki (choć z 

uwagi na niezbadanie okoliczności podnoszonych przez stronę skarżącą, 

mających uzasadnić przekształcenie, Naczelny Sąd Administracyjny nie 

przesądza o sztuczności tych czynności), jednakże tego rodzaju przesłanki nie 

potwierdzają pozorności czynności prawnej mającej doprowadzić do 

przekształcenia spółki i nie uzasadniają wywodzenia na podstawie art. 199a § 

2 o.p. skutków podatkowych na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby 

przy podjęciu czynności (według organu i sądu pierwszej instancji) odpowiedniej 

(w tym przypadku - podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością) (…)’’ 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

,,(…)Spór w niniejszej sprawie dotyczy możliwości zastosowania art. 199a § 2 o.p. do 

uchwały spółki kapitałowej, mocą której przekształcono tę spółkę w spółkę osobową 

i uznania, że o pozorności czynności prawnej (uchwały o przekształceniu spółki 

kapitałowej w osobową) świadczą zbieżność czasowa działań mających na celu 

przekształcenie spółki w osobową i likwidację spółki osobowej oraz jedyny widoczny 

cel tych działań - uniknięcie opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych przez 

wspólników w wyniku likwidacji spółki. Zdaniem organu i sądu pierwszej instancji 

podejmując uchwałę o zmianie formy spółki zgromadzenie wspólników spółki 

kapitałowej nie miało rzeczywistego zamiaru jej przekształcenia i dalszego działania 

spółki w innej formie prawnej, a w istocie-chciało dokonać likwidacji spółki 

kapitałowej. Tym samym organ uprawiony był do wyprowadzenia skutków 

podatkowych z czynności dysymulowanej-likwidacji spółki z ograniczoną 

odpowiedzialności i to niezależnie od dalszych zdarzeń prawnych związanych z 

likwidacją spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia i wpisów w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, dokonywanych w wyniku tych zdarzeń(…)’’. 

,,(…)nie jest trafny pogląd sądu pierwszej instancji, że art. 199a § 2 o.p. może być 

zastosowany także w przypadku obejścia prawa mającego na celu uniknięcie 

opodatkowania, a w takim przypadku także do uchwał podejmowanych przez 

zgromadzenie wspólników spółki kapitałowej można odpowiednio stosować przepisy 

o pozorności czynności prawnej(…)’’.  

,,(…)Zarówno w piśmiennictwie (por. W. Nykiel, M. Wilk, Nieprzydatność art. 199a § 

2 Ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności 

pozornych, Przegląd Podatkowy z 2017 r., nr 2, s. 19-20, M. Materowska, Przegląd 

Prawa Publicznego z 2010 r. Nr 6, s. 76-83), jak i orzecznictwie (por. wyroki 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1832/15, 

z 1 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3162/13, wszystkie powołane w uzasadnieniu 

orzeczenia sądów administracyjnych dostępne są w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazuje się, że art. 199a § 2 o.p. 
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nie stanowi i nie zastępuje ogólnej klauzuli abuzywnej. Jest przede wszystkim 

przepisem procesowym, nie nakładającym na podatnika żadnych praw i obowiązków, 

a przede wszystkim, nie pozwalającym na ocenę skutków podatkowych czynności 

dokonanych przez podatnika z uwagi na sztuczność podejmowanych czynności i 

zasadniczy cel tych czynności, jakim jest obniżenie wysokości zobowiązania 

podatkowego, zwiększenie straty, uzyskanie zwrotu podatku lub powstanie nadpłaty. 

Przepis ten, co również podkreśla się w powołanym piśmiennictwie i orzecznictwie 

odwołuje się do pozorności czynności prawnych, uregulowanej w art. 83 § 1 k.c. Nie 

zawiera on wprawdzie wprost odwołania do tej regulacji, nie definiuje jednak odrębnie 

na potrzeby prawa podatkowego przesłanek pozorności. Tym samym, mając na 

względzie spójność systemu prawa, pozorność należy w tym przypadku rozumieć tak, 

jak jest ona zdefiniowana w prawie cywilnym, posługującym się tym pojęciem(…)’’. 

,,(…)Nie budzi wątpliwości, że wykazanie cech pozorności i ustalenie rzeczywistego 

zamiaru stron należy do organów podatkowych, stosownie do art. 122 i art. 187 § 

1 o.p. W tym przypadku organy ustaliły, że zgromadzenie ogólne wspólników 

powstałej w wyniku połączenia dwóch spółek spółki kapitałowej (z ograniczoną 

odpowiedzialnością) podjęło uchwałę o przekształceniu tej spółki w spółkę osobową 

(spółkę komandytową), a następnie wspólnicy spółki osobowej podjęli uchwałę o 

rozwiązaniu i likwidacji tej ostatniej i wypłacie skarżącej, jako wspólnikowi 

(komandytariuszowi) środków pieniężnych z tytułu likwidacji. Te fakty pozostają 

bezsporne, jak i te okoliczności, że przekształcenie spółki kapitałowej w osobową 

zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w KRS, a także że wszystkie te zdarzenia 

miały miejsce w relatywnie krótkim okresie czasu (ok. 8 miesięcy). Z tych faktów 

organ wyprowadził wniosek, że uchwała o przekształceniu spółki kapitałowej w 

osobową była w istocie czynnością pozorną, rzeczywistym zamiarem zgromadzenia 

wspólników spółki kapitałowej była bowiem likwidacja spółki kapitałowej. Sąd 

pierwszej instancji wniosek ten uznał za prawidłowy, a opodatkowanie środków 

uzyskanych przez skarżącą z tytułu likwidacji spółki osobowej jak środków 

uzyskanych z tytułu likwidacji spółki kapitałowej (osoby prawnej) w wyniku uznania 

tej czynności za dysymulowaną - za zgodne z prawem. 

 6.5. Ustalony stan faktyczny zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie dawał 

podstaw do zastosowania art. 199a § 2 o.p. do uchwał zgromadzeń wspólników(…)’’.  

,,(…)Tym samym można twierdzić że czynności zmierzające do przekształcenia spółki 

po to tylko, żeby następnie ją rozwiązać i zlikwidować miały charakter sztuczny i ich 

jedynym celem było uzyskanie korzyści podatkowej przez wspólników tej spółki (choć 

z uwagi na niezbadanie okoliczności podnoszonych przez stronę skarżącą, mających 

uzasadnić przekształcenie, Naczelny Sąd Administracyjny nie przesądza o 

sztuczności tych czynności), jednakże tego rodzaju przesłanki nie potwierdzają 

pozorności czynności prawnej mającej doprowadzić do przekształcenia spółki i nie 

uzasadniają wywodzenia na podstawie art. 199a § 2 o.p. skutków podatkowych na 

podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby przy podjęciu czynności (według 

organu i sądu pierwszej instancji) odpowiedniej (w tym przypadku - podjęcia uchwały 

o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)(…)’’.  

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z  8 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1832/15 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(83)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(122)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(187)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(187)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(199(a))par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(199(a))par(2)&cm=DOCUMENT


3 
 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021, 

poz. 1540 ze zm.) 

 

Art.  199a.  

§  1. Organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia 

zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli 

złożonych przez strony czynności. 

§  2.  Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności 

prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej. 

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 

1740 ze zm.) 

 

Art.  83.   

§  1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. 

Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, 

ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. 

 

 

 


