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Wyrok WSA w Gdańsku - I SA/Gd 194/18 (stan prawny sprzed 2019 r.)

• Istota sporu: czy (…) płatności z tytułu korekty dochodowości (…) mogą czy nie mogą
stanowić kosztów uzyskania przychodów skarżącej w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

• Odpowiedź sądu: TAK, MOGĄ

• Z uzasadnienia:
• brak możliwości powiązania wydatku z konkretnymi transakcjami handlowymi nie wyklucza

możliwości uznania go za koszt uzyskania przychodu
• korekta dochodowości dokonywana jest w celu uzyskania przychodów – zapewnienie dochodowości

spółki dystrybucyjnej oznacza potencjalnie większe dochody w przyszłości
• korekta ma na celu zapewnienie zgodności z prawem rozliczeń – dzięki temu zmierza do zachowania

i zabezpieczenia źródła przychodu
• „Nie do zaakceptowania jest pogląd, że środki przekazywane między podmiotem centralnym

(skarżącą Spółką) a Zagranicznymi Spółkami Detalicznymi w ramach tego samego mechanizmu
korekty dochodowości raz będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a raz tego
związku będą pozbawione, w zależności od kierunku przepływu tych środków, tj. tego, czy Spółka
środki te otrzymuje, czy wypłaca.”



Wyrok NSA – II FSK 2644/18 (stan prawny sprzed 2019 r.)

• Stanowisko NSA: wydatki z tytułu korekty dochodowości nie stanowią kosztu uzyskania
przychodu

CEL UZYSKANIA PRZYCHODU - NIE
„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”

CEL ZACHOWANIA PRZYCHODU – NIE
„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”

CEL ZABEZPIECZENIA PRZYCHODU – NIE
„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.”

CHARAKTER WYDATKU
„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 tego wsparcia i podmioty je

otrzymujące”

KRYTERIUM ZGODNOŚCI Z TP
„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”

RÓŻNE TRAKTOWANIE PRZYCHODU I KOSZTU
„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.”



Ciekawe zagadnienia / inne kontrowersje

Koszt – wyjątek czy zasada
• Ograniczenia wniosku o

interpretację
• Dopuszczalność wniosku o

interpretację
• Wpływ zmiany prawa
• Obawa o unikanie opodatkowania?
• Skutki braku korekty

• Analogiczne wyroki: II FSK 3433/18, II FSK
191/19

• Dopuszczalność interpretacji: II FSK 3830/18, II
FSK 3546/18

• Nowe przepisy: art. 11e oraz art. 15 ust. 1ab
ustawy o CIT (1.1.2019)

Art. 11 ust. 8b. Jeżeli dochody podatnika (…) zostaną przez administrację
podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem

podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów
tego podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego

opodatkowania dokonuje się korekty dochodów podatnika będącego podmiotem
krajowym (…).

Druk sejmowy nr 2860 - Sejm VIII kadencji:
„(…) Z uwagi na potencjalnie istotny wpływ możliwości dokonywania takich korekt
na dochody podatkowe Skarbu Państwa, wprowadzono warunki, które ograniczą

możliwość nadużywania korekt cen transferowych przez podatników i
odpowiednio zabezpieczą interes Skarbu Państwa”


