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Koszty uzyskania przychodu, ceny transferowe, unikanie opodatkowania? 

(wyrok NSA z 19.01.2021, II FSK 2644/18) – Michał Goj (EY) 
 
Wyrok NSA z 19 stycznia 2021 r., II FSK 2644/18 
Skoro osiągnięcie przez podatnika w transakcjach z podmiotami powiązanymi 
zbyt wysokiego zysku nie stanowi podstawy do zastosowania art. 11 u.p.d.o.p., 
to ponoszenie przez niego opłat mających obniżyć ten zysk nie może być uznane 
za działanie mające na celu zapobieżenia negatywnym skutkom zastosowania w 
stosunku do tego podatnika art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. W świetle tych wniosków 
błędne jest stanowisko sądu pierwszej instancji, według którego przedmiotowe 
opłaty ponoszone przez skarżącą spółkę miały na celu uczynienie zadość 
wymogom wynikającym z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. i okoliczność ta uzasadniała 
uznanie ich za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 
 
Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego błędne jest stanowisko sądu pierwszej 
instancji, wyrażone w zaskarżonym wyroku, według którego skarżąca spółka we 
wniosku o wydanie interpretacji wskazała okoliczności świadczące o tym, że 
dokonywane przez nią płatności na rzecz zagranicznych spółek detalicznych w sposób 
pośredni przyczyniają się do utrzymania źródła przychodu w postaci tych spółek, 
które są nabywcami towarów od skarżącej spółki i ich sprzedawcami w krajach, w 
których spółki te mają swą siedzibę. Należy podkreślić, że we winsoku o wydanie 
interpretacji skarżąca spółka wskazała, że przedmiotowe płatności dokonywane są w 
celu zapewnienia tym spółkom poziomu marży operacyjnej, który jest zgodny z 
poziomem tych marż ustalonym dla tych spółek w grupowej polityce cen 
transferowych. Ponoszenie tych opłat przez skarżącą ma na celu zapewnienie 
transakcjom zawieranym z zagranicznymi spółkami detalicznymi poziomu 
zyskowności, który nie będzie kwestionowany na podstawie przepisów dotyczących 
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (art. 11 u.p.do.p. i przepisy 
wykonawcze do tego przepisu). Celem ponoszenia tych opłat jest zapewnienie 
odpowiedniej dochodowości zagranicznym spółkom detalicznym. Przedmiotowe 
opłaty nie wiążą się z konkretnymi transakcjami. 
Wskazane cechy omawianych płatności dokonywanych przez skarżącą spółkę na 
rzecz zagranicznych spółek z nią powiązanych świadczą o tym, że płatności te nie są 
ponoszone w celu uzyskania przychodu, gdyż w związku z tymi płatnościami skarżąca 
spółka bezpośrednio w zamian za te płatności nie uzyskuje towarów lub usług, które 
następnie sama by sprzedawała lub zużywała do wytworzenia przez siebie produktów 
oferowanych w działalności gospodarczej skarżącej spółki. Przedmiotowe opłaty nie 
służą też zachowaniu źródła przychodów, którym w realiach niniejszej sprawy jest 
działalność handlowa zagranicznych spółek detalicznych, bez której niemożliwa 
byłaby sprzedaż na rzecz tych spółek towarów dystrybuowanych przez skarżącą 
spółkę. W opisie zdarzenia przyszłego nie wskazano okoliczności wskazujących na to, 
że bez tych płatności i uzyskania założonego poziomu zysku operacyjnego, 
zagraniczne spółki detaliczne zaprzestałyby swej działalności obejmującej zakupu 
towarów od skarżącej spółki i w efekcie tego przychody skarżącej spółki ze sprzedaż 
uległaby zmniejszeniu. Nie można przedmiotowych płatności uznać za świadczenia 
mające zabezpieczyć wskazane źródło przychodów skarżącej spółki ponieważ we 
wniosku o wydanie interpretacji nie podano okoliczności, które miałyby wskazywać, 
że płatności te mają uchronić to źródło przed konkretnymi negatywnymi zjawiskami 
mogącymi obniżyć przychody z tego źródła. W świetle okoliczności przedstawionych 
we wniosku o wydanie interpretacji przedmiotowe płatności mają charakter wsparcia 
finansowego udzielanego w celu uzyskania statystycznie określonego poziomu zysku, 
który to poziom pozbawiony jest związku z konkretnymi uwarunkowaniami 
gospodarczymi związanymi z transakcjami dokonywanymi przez podmiot udzielający 
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tego wsparcia i podmioty je otrzymujące. Mając na uwadze powyższe konstatacje 
należało stwierdzić, że sąd pierwszej instancji niezasadnie stwierdził, że przedmiotowe 
opłaty ponoszone przez skarżącą spółkę na rzecz spółek zagranicznych w celu 
podwyższenia ich zysku operacyjnego spełniały wskazane w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 
przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodu skarżącej spółki (…) 
Skoro omawiany przepis ma zastosowanie do zaniżenia przez podatnika zysku 
osiągniętego na transakcjach z podmiotami powiązanymi to nie może on mieć 
zastosowania do sytuacji, która na podstawie grupowej polityki cen transferowych 
obliguje skarżącą spółkę do ponoszenia przez nią płatności na rzecz zagranicznych 
spółek detalicznych. Zgodnie z wnioskiem o wydanie interpretacji, świadczenia na 
rzecz spółek zagranicznych są ponoszone, gdy spółki te na transakcjach ze skarżącą 
uzyskały zbyt niski zysk operacyjny, co oznacza, że skarżąca uzyskała na tych 
transakcjach zbyt wysoki zysk. Z wniosku o wydanie interpretacji wynika w sposób 
jasny, że przedmiotowe płatności mają na celu obniżenie zysku skarżącej spółki i 
podwyższenie zysku spółek zagranicznych z nią powiązanych. Skoro osiągnięcie przez 

podatnika w transakcjach z podmiotami powiązanymi zbyt wysokiego zysku nie 
stanowi podstawy do zastosowania art. 11 u.p.d.o.p., to ponoszenie przez niego opłat 
mających obniżyć ten zysk nie może być uznane za działanie mające na celu 
zapobieżenia negatywnym skutkom zastosowania w stosunku do tego podatnika art. 
11 ust. 1 u.p.d.o.p. W świetle tych wniosków błędne jest stanowisko sądu pierwszej 
instancji, według którego przedmiotowe opłaty ponoszone przez skarżącą spółkę 
miały na celu uczynienie zadość wymogom wynikającym z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. i 
okoliczność ta uzasadniała uznanie ich za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu 
art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 
Stanowisko sądu pierwszej instancji, według którego skoro w ocenie organu 
interpretacyjnego kwoty uzyskiwane przez skarżąca spółkę na podstawie grupowej 
polityki cen transferowych od zagranicznych spółek detalicznych, stanowią jej 
przychód podlegający opodatkowaniu to nie do zaakceptowania jest stanowisko, że 
kwoty płacone przez skarżącą na podstawie tego aktu zagranicznym spółkom 
detalicznym nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, jest nietrafny. Należy 
zauważyć, że taka zależność pomiędzy wymienionymi płatnościami nie ma 
uzasadnienia prawnego. Te dwa rodzaje płatności mają różny ekonomicznie charakter 
z punktu widzenia skarżącej spółki i spółek zagranicznych i na gruncie u.p.d.o.p. w 
rozliczeniu podatkowym skarżącej spółki są oceniane na podstawie różnych 
przepisów. Kwoty otrzymywane przez skarżąca spółkę od spółek zagranicznych jako 
przysporzenia po stronie skarżącej podlegają ocenia na podstawie art. 7b i art. 12-
14a u.p.d.o.p., które odnoszą się do przysporzeń występujących po stronie podatnika. 
Natomiast opłaty ponoszone przez skarżącą na rzecz spółek zagranicznych jako jej 
wydatku podlegają kwalifikacji na podstawie przepisów art. 15 i 16 u.p.d.o.p., które 
odnoszą się do wydatków czynionych przez podatnika. Wskazana przez sąd pierwszej 
instancji okoliczność, że świadczenia opisane przez skarżącą we wniosku o wydanie 
interpretacji wynikają z tego samego mechanizmu korekty transakcji, miałaby 
znacznie dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyby istniał przepis prawa mówiący, że jeżeli 
podatnik na podstawie określonego tytułu prawnego uszykuje przychodu to wszelkie 
wydatki ponoszone na podstawie tego samego tytułu stanowią koszty uzyskania 
przychodu. W przepisach prawa podatkowego brak jest takiego uregulowania. W tej 
sytuacji, jeżeli podatnik na podstawie tej samej umowy ponosi wydatki i uzyskuje 
przychody to zdarzenia te podlegają odrębnej kwalifikacji prawnopodatkowej 
wynikającej z treści obowiązujących przepisów a sam fakt, że świadczenia te 
uregulowane zostały w jednej umowy nie ma żadnego znaczenia przy kwalifikacji 
prawnopodatkowej tych świadczeń jako przychodów lub kosztów podatkowych. 
 
Wyroki powiązane 
wyrok NSA z 9 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 3433/18 
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wyrok NSA z 30 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 191/19 
 
Przepisy 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawych 
 
Art. 11 ust. 1.  
Jeżeli: 
(…) 
- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące 
się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego 
podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich 
należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego 
podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków 
wynikających z tych powiązań. 
 

Art.  15 ust. 1   
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów 
ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, 
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach 
obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 
 
Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. 
 
Art. 11c  
1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które 
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. 
2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki 
różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w 
wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego 
należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy 
określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych 
powiązań. 
 
Art.  11e.   
Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości 
uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są 
spełnione łącznie następujące warunki: 
1) w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku 
podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane; 
2) nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie 
roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane 
przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich 
zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania 
korekty cen transferowych; 
3) w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu 
powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot 
korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik; 
4) istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w 
którym podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub zarząd. 
5) (uchylony). 
 
Art. 15 ust. 1ab 
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Przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się: 
1) korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, mającą na 
celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe 
zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o 
których mowa w art. 11e pkt 1 i 2; 
2) korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, mającą na 
celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe 
zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o 
których mowa w art. 11e pkt 1-4; 
3) korektę cen transferowych, o której mowa w art. 11e, dokonaną w okresie 
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli nie została uwzględniona w 
wyniku finansowym netto podatnika za dowolny rok tego okresu zgodnie z przepisami 
o rachunkowości i nie dotyczy transakcji dokonywanych w tym okresie. 
 
Główne problemy 

1. Pojęcie kosztu uzyskania przychodu – kazuistyka czy zasada? 
2. Powiązanie wydatku z nabyciem usługi lub towaru 
3. Zależności gospodarcze jako element stanu faktycznego 

 


