
1 
 

Przepisy o cenach transferowych nie mogły zastępować klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania – doradca podatkowy Radosław Baraniewicz,  PwC 

 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 5 października 2021 r., I SA/Wr 263/20, nieprawomocny 

Przyjmowanie, że przepis art. 25 ust. 1 i 2 updof stanowi, tzw. wąską klauzulę obejścia 

prawa przeczy zasadzie racjonalności prawodawcy. Gdyby tak było, to pozbawionym 

racjonalności jest wprowadzenie dwóch instytucji prawnych, z których jedna (art. 25 

ust. 1 i 2) różni się tym od drugiej (art. 119a O.p.), że zakres tej pierwszej jest węższy 

od tej drugiej bo dotyczy sytuacji powiązań osobistych i kapitałowych pomiędzy 

podmiotami. (…) W sytuacji, gdy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

wprowadzono art. 25, ustawodawca podejmował działania w zakresie stworzenia 

przepisu w zakresie klauzuli obejścia prawa. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) przepis art. 25 updof stanowi wyjątek od zasady ustalania dochodu w sposób przewidziany 

w treści art. 9 updof. Przewiduje szczególny sposób szacowania dochodów. Na co wskazuje 

również tytułu Rozdziału 5 – "Szczególne zasady ustalania dochodu", w którym zamieszczony 

jest przepis art. 25 updof. Oznacza to, że przepis ten nie może być interpretowany 

rozszerzająco. Wykładnia rozszerzająca oznacza, że rezultaty charakteryzują się szerszym 

zakresem stosowalności zrekonstruowanej normy prawnej (por. B. Brzeziński, Wykładnia 

prawa podatkowego, Gdańsk 2013, s. 48). Te zaś są niedopuszczalne co się tyczy przepisu 

podatkowego będącego wyjątkiem. 

 

(…), z racji jego celu przepis ten nie dotyczy sfery prywatnej lecz sfery gospodarczej. O czym 

już dobitnie świadczy treść art. 25a updof odsyłającego do art. 25 ust. 1 i 4 updof i 

nakazującego sporządzać stosowną dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi w 

sytuacji, gdy przekroczą one określony próg kwotowy. Nałożenie takiego obowiązku na osoby 

fizyczne w zakresie majątku prywatnego jawi się jako wniosek absurdalny. Tym bardziej, że 

updof zawiera inne przepisy pozwalające na szacunek dochodów osób fizycznych w tym 

względzie np. art. 19 ust. 4 updof. 

 

Treścią umowy darowizny jest zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego spełnienia świadczenia 

na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Tak określone essentialia negotii umowy 

darowizny pozwalają zaliczyć ją do umów jednostronnie zobowiązujących, konsensualnych, 

nieodpłatnych i kauzalnych (przyczyną prawną przysporzenia jest tutaj causa donandi) (por. 

J. Ciszewski (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, LEX 

2021). Zatem dokonana przez organy podatkowe zamiana warunku nieodpłatności na 

warunek odpłatności w istocie rzeczy jest niczym innym jak zabiegiem przeformułowania 

transakcji, której efektem jest uznanie, że doszło do sprzedaży udziałów a zatem zasadniczo 

odmiennej w swej istocie umowy pomiędzy stronami albowiem umowy dwustronnie 

zobowiązującej, konsensualnej, kauzalnej i odpłatnej, co wynika z treści art. 535 § 1 k.c. w 

myśl, którego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego 

własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić 

sprzedawcy cenę. 

 

Jednakże przepis art. 25 updof nie przydaje organowi podatkowemu takiej kompetencji. Taka 

kompetencja ustalenia tzw. transakcji właściwej pojawiła się dopiero w treści art. 25o updof z 

dniem 1 stycznia 2019 r. (ww. nowelizacja z dnia 23 października 2018 r.). 

Ponadto przyjmowanie, że przepis art. 25 ust. 1 i 2 updof stanowi, tzw. wąską klauzulę 

obejścia prawa przeczy zasadzie racjonalności prawodawcy. Gdyby tak było, to pozbawionym 

racjonalności jest wprowadzenie dwóch instytucji prawnych, z których jedna (art. 25 ust. 1 i 

2) różni się tym od drugiej (art. 119a O.p.), że zakres tej pierwszej jest węższy od tej drugiej bo 
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dotyczy sytuacji powiązań osobistych i kapitałowych pomiędzy podmiotami. Na odmienność 

tych instytucji wskazują właśnie działania ustawodawcy. W sytuacji, gdy w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych wprowadzono art. 25, ustawodawca podejmował działania w 

zakresie stworzenia przepisu w zakresie klauzuli obejścia prawa. W projekcie Ordynacji 

podatkowej z 1993 r. (rządowy projekt ustawy – Ordynacja podatkowa (Sejm RP II kad., druk 

nr 1177) podatkowa klauzula antyabuzywna była zawarta w art. 13 w brzmieniu: "Umowy 

oraz inne czynności cywilnoprawne nie mogą być wykorzystywane do omijania przepisów 

prawa podatkowego oraz ograniczania skuteczności stosowania tych przepisów". Propozycja 

ta nie została jednak zaakceptowana podczas prac w komisjach i nie znalazła się w 

uchwalonym w trzecim czytaniu 31 lipca 1997 r. ostatecznym tekście ustawy. Kolejną próbą 

były dwa rządowe projekty nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

osób prawnych (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Sejm RP III kad., druk nr 1192) oraz rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Sejm RP III kad., druk nr 1193), które proponowały 

uzupełnienie obu aktów normatywnych o przepis następującej treści: "Przy ocenie skutków 

podatkowych umów cywilnoprawnych należy brać pod uwagę zgodny zamiar stron i cel. 

Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej mogą pominąć skutki czynności prawnych, 

podjętych przez podatnika, w związku z dokonaniem których nie mógł on oczekiwać innych 

korzyści ekonomicznych niż wynikające z obniżenia zobowiązania podatkowego". Projekty 

ustaw zostały jednak wycofane przez Radę Ministrów przed zakończeniem prac legislacyjnych 

w pierwszym czytaniu. 

 

W sprawie, niewątpliwie organ podatkowy wykreował w sposób nieuprawniony swoją własną 

klauzulę obejścia prawa, dokonując oceny sprawy na podstawie całokształtu czynności 

dokonanych pomiędzy Skarżącym a następnie jego spółkami kontrolowanymi w duchu 

zaistnienia określonej korzyści podatkowej a nie konieczności zapewnienia standardu ceny 

rynkowej (jaka jest przy cenach transferowych i ewentualnej korekty dochodu podatnika) 

wykraczając poza zakres przepisu art. 25 ust. 1 i 2 updof. Świadczy o tym dobitnie działanie 

organu podatkowego polegające na rozszerzeniu rozumienia pojęcia czynności prawnej na 

zespół powiązanych ze sobą czynności dokonanych przez różne podmioty, braku innych niż 

korzyść podatkowa uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, braku analizy argumentów 

Skarżącego dotyczących restrukturyzacji działalności poprzez założenie struktury 

holdingowej, rzekomym zastosowaniu metody porównywalnej ceny kontrolowanej a w istocie 

przyjęcie za miarodajną transakcję sprzedaży udziałów dokonaną pomiędzy ww. spółkami w 

miejsce darowizny udziałów bez właściwej analizy porównywalności transakcji. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3162/13 

wyrok NSA z 4 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 1550/19 

wyrok NSA z 11 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 1713/18 

wyrok WSA we Wrocławiu z 7 września 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 201/20 

wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r., poz. 361 ze zm.) – stan prawny obowiązujący w 2014 r. 

 

Art.  25.   

1. Jeżeli: 

1) podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział 
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bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w 

jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo 

2) osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, 

zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w 

zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego 

podmiotu krajowego, albo 

3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział 

w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo 

posiadają udział w kapitale tych podmiotów 

- 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. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się, w drodze oszacowania, stosując następujące 

metody: 

1) porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

2) ceny odprzedaży; 

3) rozsądnej marży ("koszt plus"). 

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody 

zysku transakcyjnego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 

r., poz. 900 ze zm.) 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 r., poz. 900 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. 

§  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.  

 

Bibliografia 

H. Litwińczuk, Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami 

powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r., „Przegląd 

Podatkowy Nr 3 z 2018 r. 

 

Główne problemy 

1. Przepisy o cenach transferowych jako kolejna próba poszukania nieistniejącej przed 

lipcem 2016 r. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 

2. Czy przepisy o cenach transferowych pozwalały na uznanie transakcji za niebyłą? 

3. Możliwość recharakteryzacji czynności jako instrument prawny obowiązujący dopiero 

od 1 stycznia 2019 r. 

 


