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„Reklasyfikacja” wkładu pieniężnego do spółki na podstawie art. 199a Ordynacji 

podatkowej - dr Przemysław Szymczyk 

 

Wyrok NSA z 13 października 2021 r., II FSK 3371/18 

 

Przepis art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej nie uprawnia organów skarbowych do 

zignorowania na gruncie prawa podatkowego konsekwencji wynikających z ważnych i 

skutecznych czynności prawnych nawet tych, które zostały podjęte w celu uniknięcia 

opodatkowania. W tej sytuacji faktycznej (sąd zarejestrował podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki jako podwyższenie gotówkowe) i na tej podstawie prawnej (art. 

199a § 1 OP) organy podatkowe nie mogły uznać, że w istocie rzeczy doszło do 

wniesienia wkładu niepieniężnego, a nie wkładu pieniężnego. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(...) możliwość, zasadność i skuteczność "przedefiniowania", "zmiany kwalifikacji prawnej" 

(strony sporu używają w tej mierze różnych określeń) na podstawie art. 199a § 1 Ordynacji 

podatkowej, czynności prawnych dokonanych pomiędzy Spółką a I., stanowi o istocie sporu 

w sprawie. Chodzi tu przede wszystkim o to, jaki charakter - pieniężny, jak twierdzi Spółka - 

czy niepieniężny, jak dowodziły organy podatkowe, miał wkład wniesiony przez Spółkę na 

podwyższenie kapitału zakładowego I., w zamian za który Spółka objęła nowe udziały w tym 

podmiocie. Wszystkie pozostałe kwestie sporne stanowią w bezpośredniej lub dalszej 

perspektywie konsekwencje tego zasadniczego problemu, a więc oceny charakteru prawnego 

wkładu wniesionego przez Spółkę do I. - jako wkładu pieniężnego bądź niepieniężnego. 

W niespornym co do faktów, ale już nie ich ocenie w świetle art. 199a § 1 Ordynacji 

podatkowej, stanie faktycznym Spółka w 2012 r. była wierzycielem I. z tytułu udzielonych 

bezpośrednio przez nią temu podmiotowi w latach poprzednich (poczynając od 2008 r.) 

pożyczek oraz wierzytelności pożyczkowych nabytych przez nią od innych podmiotów. 

Po dokonanym w dniu 2 października 2012 r. przewalutowaniu - z EURO na złote - całego 

zobowiązania pożyczkowego wynosiło ono 1 990 703 184,08 zł (z tego 1 521 393 849,36 zł to 

należność główna oraz 469 309 334,72 zł należne odsetki). Następnie Spółka planując 

połączenie "(...)" oraz "(...)" podjęła decyzję o zmianie struktury właścicielskiej w I. 

Na podstawie uchwały nr 1 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników I. z dnia 4 

października 2012 r. (zmienionej następnie w nieistotnym zakresie uchwałą z dnia 22 

października 2012 r.), zaprotokołowanych w aktach notarialnych, kapitał zakładowy tego 

podmiotu został podwyższony z kwoty 41 000 000 zł do kwoty 88 898 500 zł poprzez 

ustanowienie 95 797 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, a z których 87 

071 na kwotę 43 535 zł objęła Spółka. Biorąc pod uwagę wartość emisyjną jednego udziału 

w kwocie 23 909 zł (ustaloną w akcie notarialnym z dnia 4 października 2012 r.) wartość 

objętych przez Spółkę udziałów w I. wyniosła 2 081 780 539 zł. 

Spółka rozpoczęła proces przelewania do I. środków finansowych na poczet obejmowanych 

udziałów już w dniu 4 października 2012 r. w kwocie ok. 365 mln zł. Z kolei I. sukcesywnie 

rozpoczęła regulowanie zobowiązań pożyczkowych na rzecz Spółki dokonując pierwszej 

spłaty w dniu 5 października 2012 r. w kwocie ok. 366 mln zł. W dniu 8 października 

2012 r. Spółka przelała na rachunek I. kolejne 369 mln zł za objęte udziały, a w dniu 9 

października 2012 r. I. przekazała Spółce ok. 368 mln zł z tytułu spłaty zobowiązań 

pożyczkowych. Według podobnego schematu, w kolejnych dniach października 2012 r. w 

przeciągu kilkunastu dni następowały wpłaty Spółki na rzecz I. i zasadniczo odpowiadające 

im co do wysokości spłaty dokonywane na rzecz Spółki przez I. Łączne wpłaty w 

poszczególnych transzach dokonane przez Spółkę na rzecz I. wyniosły 2 081 780 539 zł. Z 

kolei w tym samym okresie, tj. w październiku 2012 r. z tytułu spłaty kapitału pożyczkowego 

oraz należnych odsetek I. przekazała Spółce w kolejnych transzach kwotę 1 995 236 

230,88 zł. 
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Organy podatkowe dokonując oceny powyższych czynności stwierdziły, że sekwencja 

poszczególnych zdarzeń skutkująca rozliczeniem transakcji była podyktowana wyłącznie 

celami podatkowymi. Spółka czynność objęcia 87 071 udziałów w podwyższonym kapitale I. 

o wartości emisyjnej 2 081 780 539 potraktowała jako wkład gotówkowy, wolny od 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podczas gdy zdaniem tych 

organów, mamy do czynienia z wniesieniem wkładu niepieniężnego - czyli konwersją 

wierzytelności na udziały - co jest opodatkowane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. 

Organy podatkowe wskazały też, że z ich ustaleń wynika jednoznacznie, iż Spółka 

zaangażowała własne środki w kwocie ok. 365 mln zł, która to kwota krążyła pomiędzy 

kontami bankowymi Spółki i I. w celu imitacji procesu wpłaty pieniężnej przez Spółkę do I. z 

tytułu objęcia udziałow w podwyższonym kapitale zakładowym, a tym samym spłatę przez I. 

zobowiązania pożyczkowego wobec Spółki. 

Według organów podatkowych, Spółka przekazała jako wkład pieniężny jedynie kwotę 86 

544 308,12 zł natomiast kwota 1 995 236 230,88 zł stanowiła wzajemne potrącenie 

wierzytelności i jest konwersją wierzytelności na udziały. W ocenie organów podatkowych, 

przelewanie pomiędzy uczestnikami transakcji w krótkim czasie tych samych środków 

finansowych o wolumenie stanowiącym 17% wartości analizowanej transakcji nie może być 

traktowane jako wkład pieniężny, zatem należy uznać to za konwersję wierzytelności 

pożyczkowej na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, a tym samym za wkład 

niepieniężny, zaś podjęte przez Spółkę w tym zakresie działania ocenić należy jako 

ukierunkowane tylko i wyłącznie na realizację celu podatkowego. Spólka poprzez 

wielokrotne przelewanie w transzach środków pieniężnych do I., które to środki w 

podobnych transzach były następnie przelewane do Spółki, dążyła do uzyskania korzyści 

podatkowych, wywodząc to z tego, że objęcie udziałów zostało dokonane wyłącznie za wkład 

pieniężny. 

Zdaniem organów podatkowych, na taką ocenę analizowanych czynności (ich 

"recharakteryzację", "przedefiniowanie") pozwalał właśnie art. 199a § 1 Ordynacji 

podatkowej. 

Odnosząc się do tej kwestii, która jak już wspomniano, stanowi istotę i zarazem podstawowy 

element sporu w sprawie, wskazać na wstępie należy, że nawet gdyby uznać zasadność 

twierdzeń organów podatkowych, że analizowane działania Spółki podyktowane były 

wyłącznie celami podatkowymi i zmierzały do uzyskania korzyści podatkowych, to i tak do 

rozstrzygnięcia pozostaje zasadniczy problem, jak ten wskazywany przez organy podatkowe 

motyw działania Spółki (i jej kontrahenta I.) ma się do treści zastosowanego przez te 

organy art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej, w świetle określonych w tym przepisie 

przesłanek pozwalających na jego zastosowanie. 

W tym kontekście jako istotne jawi się też ogólniejsze zagadnienie, jakimi instrumentami 

prawnymi - w okresie sprzed wprowadzenia do porządku prawnego z dniem 15 lipca 2016 r. 

przepisów (art. 119a -119f Ordynacji podatkowej) dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania - dysponowały organy podatkowe w celu zwalczania tego rodzaju zjawisk, a 

więc różnorakich działań określanych niekiedy mianem "optymalizacji podatkowej" (...). 

W konsekwencji zasadna jest teza, że poza zakresem prawnych możliwości organów 

podatkowych pozostaje ocena czynności prawnych oraz wywodzenie - wbrew ich treści - 

negatywnych dla podatnika skutków podatkowych, jeżeli uprawnienie takie nie wynika 

wprost z przepisu podatkowego (...). 

Dopiero, jak już wspomniano wyżej, z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji podatkowej 

dodany został dział IIIa zatytułowany "Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania", 

wprowadzający do polskiego porządku prawnego klauzulę generalną przeciwko unikaniu 

opodatkowania, jak też szczególną procedurę związaną z jej stosowaniem. W art. 119a § 1 ab 

initio zdefiniowane zostało pojęcie unikania opodatkowania. Jest to - "czynność dokonana 

przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych 

okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej (...)". W myśl dalszych 
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postanowień przywołanej regulacji, czynność taka "nie skutkuje osiągnięciem korzyści 

podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny". Jeżeli natomiast okaże się, że osiągnięcie 

korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania określonej w § 1 czynności, skutki 

podatkowe określane są na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności 

nie dokonano (art. 119a § 5 Ordynacji podatkowej). 

Przytoczenie regulacji prawnych, które weszły w życie z dniem 15 lipca 2016 r. jest o tyle 

celowe, że wprawdzie art. 119a Ordynacji podatkowej nie mógł mieć w sprawie zastosowania 

(nie obowiązywał w 2012 r.), to jednak argumentacja, jaką posłużyły się organy podatkowe, 

jak już o tym wspomniano, w dużej mierze odnosiła się do motywu dążenia Spółki do 

osiągnięcia korzyści podatkowej. 

Tymczasem do czasu wprowadzenia do Ordynacji podatkowej ogólnej klauzuli przeciwko 

unikaniu unikania opodatkowania (poza krótkim epizodem obowiązywania omówionego 

wcześniej art. 24b § 1 i 2), brakowało w systemie polskiego prawa podatkowego unormowań 

pozwalających na pominięcie lub modyfikację skutków podatkowych działań podatników, 

noszących znamiona unikania opodatkowania, która to operacja zarazem nie miała 

charakteru czynności pozornej (art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej), albo nie można było jej 

"przedefiniować" zgodnie z treścią art. 199a § 1 tej ustawy. 

Trzeba przy tym również zwrócić uwagę, że organy podatkowe w niniejszej sprawie chcąc 

podważyć "pieniężny charakter" wkładu wniesionego przez Spółkę do I. w żadnej mierze nie 

powoływały się na art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej, czyli na pozorny charakter 

dokonywanych pomiędzy tymi podmiotami czynności, polegających na wielokrotnym 

wzajemnym przekazywaniu sobie kwot pieniężnych, w celu ukrycia innej czynności, czyli 

wniesienia wkładu niepieniężnego, choć z niektórych motywów ich argumentacji można 

byłoby sądzić, że tak właśnie uważają. 

Przepis ten, aczkolwiek stwarza szersze możliwości podważenia czynności prawnej, wymaga 

jednak dosyć złożonego i trudnego procesu dowodzenia (wykazywania) dokonania czynności 

pozornej (symulowanej) w celu ukrycia innej czynności prawnej (desymulowanej). 

W niniejszej sprawie organy podatkowe zdecydowały się natomiast na zastosowanie do oceny 

czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółką i I. wyłącznie art. 199a § 1 Ordynacji 

podatkowej. 

 

Wyroki powiązane 

Uchwała NSA z 14 czerwca 2021 r., II FPS 2/21 

Wyrok NSA z 13 października 2017 r., II FSK 2690/15 

Wyrok NSA z 16 grudnia 2005 r., II FSK 82/05 

Wyrok WSA w Warszawie z 26 czerwca 2018 r., III SA/Wa 2833/17 

Wyrok TK z 11 maja 2004 r., K 4/03 

 

Przepisy 

Ordynacja podatkowa 

 

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. 

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

chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości co do istnienia lub 

nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ 

podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego 

stosunku prawnego lub prawa. 
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Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

 

art. 12 ust. 1 pkt 7 

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość wkładu 

określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w 

innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo 

spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej 

tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym 

dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu 

określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 

14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

art. 15 ust. 1j pkt 3 

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

wkład niepieniężny - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - 

ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości: 

faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na 

nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1-2b składników majątku podatnika 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki. 

 

Główne problemy 

1. Możliwość pominięcia przez organy fiskalne, na podstawie art. 199a § 1 Ordynacji 

podatkowej, skutków podatkowych wynikających ze skutecznie podjętej przez 

podatnika czynności prawnej i dokonania zmiany klasyfikacji prawnej takiej 

czynności. 

2. Pozorność działań podatnika. 

3. Klauzula o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. 

 

 

 


