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Art. 25 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym w 2014 r.)

Art. 25. [Podmioty powiązane - szacowanie dochodów]

1. Jeżeli

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

Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział 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.
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Art. 23o ust. 1-4 ustawy o PIT (brzmienie od 2019 r.)

Art. 23o. [Warunki ustalenia cen transferowych]

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.

3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i 

realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby 

danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej "transakcją właściwą", uwzględniając:

1) warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,

2) fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty 

niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną, uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji

– organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z 

transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

3



PwC

Stan faktyczny 1/2
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1
Skarżący (polski 
rezydent podatkowy)

2
Spółka A (słowacki rezydent 
podatkowy)

3
Spółka B 

(cypryjski rezydent 
podatkowy)

dywidenda

100% udziałów (Spółce D)

4
Spółka E 

(polski rezydent podatkowy 
– podmiot niepowiązany)

Darowizna

Wypłata zysku

Sprzedaż udziałów 

w Spółce D

Przebieg transakcji
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Stan faktyczny 2/2
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1
Skarżący (polski 
rezydent podatkowy)

2
Spółka A (słowacki rezydent 
podatkowy)

3
Spółka B 

(cypryjski rezydent 
podatkowy)

dywidenda

4
Spółka E 

(cypryjski rezydent 
podatkowy)

Wypłata zysku

Sprzedaż 100% udziałów w D  
(19% PIT)

Skutki podatkowe – rekonstrukcja stanu 
faktycznego dokonana przez organ 
podatkowy II instancji

Metoda PCN – cena 
rynkowa udziałów
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Stanowisko WSA we Wrocławiu

W uzasadnieniu omawianego wyroku WSA wskazał, że:

Art. 25 ust. 1 ustawy o PIT nie dotyczy sfery prywatnej (umowy darowizny), lecz sfery gospodarczej. 

Nałożenie obowiązku sporządzenia dla tej transakcji dokumentacji cen transferowych jest „absurdalne”. 

Dopiero od 2019 r. organ może określić dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji 

kontrolowanej, jeżeli w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się 

racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję 

(jest to zmiana normatywna w stosunku do całokształtu treści art. 25 ust. 1 ustawy o PIT)

Organ podatkowy wykreował w sposób nieuprawniony 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.

W czasie gdy obowiązywał już art. 25 ustawy o PIT, ustawodawca podejmował już działania –

począwszy od 1993 r. - związane z wprowadzeniem klauzuli obejścia prawa podatkowego, a zatem z 

art. 25 ust. 1 ustawy o PIT nie może wywodzić treści antyabuzywnej innej niż zwykle ustalenie ceny

rynkowej.
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Odmienny pogląd w tej samej sprawie 
drugiego udziałowca Spółki D.…

Przykładowo

Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 września 2020 r. (I SA/Wr 201/20)

• Art. 25 ust. 1 ustawy o PIT był w 2014 r. normą szczególną dającą 

organom podatkowym instrumenty służące przeciwdziałaniu unikania 

opodatkowania, a istniejącą już w systemie prawa podatkowego w 

chwili wejścia w życie generalnej klauzuli z art. 119a O.p. (i 

obowiązującą także w 2014 r.).

• Na długo przed wprowadzeniem do systemu prawnego klauzuli 

ogólnej przeciwdziałania unikaniu opodatkowania szczególne 

regulacje prawne (art. 25 ustawy o PIT) miały przeciwdziałać 

wykorzystywaniu umów cywilnoprawnych do omijania (obejścia) 

przepisów podatkowych w celu pomniejszenia należnego podatku.
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Klauzulą nie jest art. 199a Ordynacji podatkowej

• wyrok NSA z 8 maja 2019 r. (II FSK 2711/18)

• wyrok NSA z 27 stycznia 2021 r. (II FSK 2516/19)

• wyrok NSA z 16 października 2020 r. (II FSK 1835/18)

• Klauzulą nie jest art. 15 ustawy o CIT

• wyrok NSA z 4 marca 2020 r. (II FSK 1550/19) 

• wyrok NSA z 29 maja 2020 r. (II FSK 2900/19)

• wyrok NSA z 2 grudnia 2020 r. (II FSK 2162/18)

• wyrok NSA z 11 sierpnia 2021 r. (II FSK 1713/18) 

• wyrok NSA z 6 grudnia 2019 r. (II FSK 2078/19)

Brak GAAR przed lipcem 2016 r.

Przykładowo
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• wyrok NSA z dnia 4 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 1134/19)

• Wyrok NSA z dnia 4 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 331/20)

• Wyrok NSA z dnia 5 listopada 2020 r. (sygn. akt II FSK 149/20)

Ceny transferowe jako klauzula?

Przepisy o cenach transferowych nie zawsze są lex specialis
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Dziękuję za uwagę.


