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Wymiana udziałów/akcji – zastosowanie unijnej koncepcji nadużycia prawa i wyroków 

TSUE w tzw. sprawach duńskich – doradca podatkowy Radosław Baraniewicz,  PwC 

 

Wyrok WSA w Gdańsku z 16 marca 2021 r., I SA/Gd 6/21, nieprawomocny 

Organ odwoławczy w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego w roku 2014 na gruncie 

podatku dochodowego nie może powoływać się na bezpośrednią skuteczność ani 

nieobowiązującej w roku 2014 Dyrektywy 90/435/EWG ani Dyrektywy 2009/133/WE wobec 

podatnika i nakładać na niego - poprzez stosowanie wykładni zgodnej z celami dyrektywy - 

obowiązków z niej wynikających, które jednak nie zostały określone, tj. implementowane w 

przepisach krajowych w roku 2014. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(Stanowisko organu podatkowego) 

 

Organ odwoławczy zgodził się z zarzutami odwołania, że organ I instancji nie miał podstaw do 

rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w oparciu o przepisy art. 199a § 1 i 2 Ordynacji 

podatkowej. Przede wszystkim z treści decyzji organu I instancji nie wynika, która z opisanych 

w tej decyzji czynności prawnych została zawarta dla pozoru oraz czy pod taką zawartą dla 

pozoru czynnością była ukryta inna czynność prawna (a jeśli tak, to jaka). Także ze 

zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych nie sposób wyprowadzić wniosku, iż 

jakakolwiek ze wskazanych w zaskarżonej decyzji czynności prawnych została zawarta dla 

pozoru. 

 

Jakkolwiek implementacja do krajowego porządku prawnego przepisów zawartych w art. 15 

ust. 1 lit. a) Dyrektywy nr 2009/133/WE nastąpiła dopiero w dniu 01.01.2017r., to jednak z 

orzecznictwa TSUE wynika, że już przed tą datą było możliwe opodatkowanie przez Państwo 

Członkowskie wspólnika spółki kapitałowej, jeśli dokonana przez niego czynność "wymiany 

udziałów" miała na celu wyłącznie (lub głównie) uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania. Zdaniem TSUE brak stosownych przepisów w prawie krajowym nie wyklucza 

bowiem możliwości powoływania się przez organy podatkowe Państw Członkowskich na ww. 

zapisy Dyrektyw. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m. in. w wyroku TSUE z dnia 

26.02.2019r. (nr sprawy C-116/16). Stanowisko, iż zgodnie z ogólną zasadą Unii Europejskiej 

nikt nie może powoływać się na normy prawa Unii w sposób stanowiący oszustwo lub 

nadużycie prawa, zostało przez TSUE wyrażone także w wyrokach z dnia 26.02.2019r., nr C-

115/16, nr C-117/16, nr C-118/16, nr C-119/16 i nr C- 299/16. Ponadto organ wskazał na 

wyroki TSUE z dnia 22.11.2017r., nr C-251/16, oraz z dnia 18.12.2014r., nr C-131/13. 

 

W świetle przywołanych powyżej wyroków TSUE Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 

stwierdził, że wskazane powyżej przepisy Dyrektywy nr 2009/133/WE umożliwiają polskim 

organom podatkowym opodatkowanie transakcji "wymiany udziałów", jeśli transakcja taka 

nie została dokonana w uzasadnionych celach gospodarczych, takich jak np. 

restrukturyzacja, a zasadniczym celem lub jednym z zasadniczych celów tej transakcji było 

oszustwo podatkowe lub unikanie opodatkowania. 

 

(Stanowisko WSA w Gdańsku) 

 

(…) przepis art. 15 ust. 1 lit. a dyrektywy 2009/133/WE implementowany został do krajowego 

porządku prawnego dopiero z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Słusznie podnosi skarżący, że choć zarówno obowiązująca w 2014 r. (i obecnie) Dyrektywa nr 

2009/133/WE, jak i nieobowiązująca już Dyrektywa nr 90/435/EWG, przewidują 

(przewidywały) możliwość odmowy (nie odmowę) przez Państwo Członkowskie zastosowania 
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przepisów wynikających z tych Dyrektyw, w sytuacji gdy przekształcenia spółek kapitałowych 

(w tym czynności wymiany udziałów) miały na celu nadużycia, oszustwa podatkowe, unikanie, 

czy uchylanie się od opodatkowania, to jednak Organ odwoławczy w odniesieniu do stanu 

prawnego obowiązującego w roku 2014 na gruncie podatku dochodowego nie może powoływać 

się na bezpośrednią skuteczność ani nieobowiązującej w roku 2014 Dyrektywy 90/435/EWG 

ani Dyrektywy 2009/133/WE wobec podatnika i nakładać na niego - poprzez stosowanie 

wykładni zgodnej z celami dyrektywy - obowiązków z niej wynikających, które jednak nie 

zostały określone, tj. implementowane w przepisach krajowych w roku 2014. 

 

Pogląd o niedopuszczalności bezpośredniego zastosowania przepisów Dyrektywy niewłaściwie 

implementowanych jak też nieimplementowanych w ogóle do porządku prawnego można 

uznać za utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku z 22 lutego 2019 

roku w sprawie sygn. akt I FSK 281/17 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w sytuacji, 

gdy porównanie treści transponowanego przepisu dyrektywy i unormowania krajowego 

wskazuje, że nadanie regulacji krajowej znaczenia wynikającego z bezwarunkowej i 

precyzyjnej normy unijnej prowadziłoby do sprzeczności z brzmieniem gramatycznym 

przepisu krajowego, sąd – w przypadku gdy podatnik domaga się zastosowania tej normy w 

sposób określony w dyrektywie – powinien odmówić zastosowania normy prawa krajowego i 

umożliwić obywatelowi skorzystanie z unormowania wspólnotowego. Jeżeli jednak podatnik 

stosuje się do dyspozycji wadliwie transponowanej normy krajowej, uznając, że jest ona dla 

niego korzystniejsza, brak jest podstaw do dokonywania wykładni prowspólnotowej tej normy, 

prowadzącej do wykładni contra legem i nakładania na obywatela obowiązków wynikających 

tylko z samej dyrektywy. Powołując się na uchwałę tego sądu w sprawie I FPS 6/08, Naczelny 

Sąd Administracyjny zwrócił uwagę w omawianym orzeczeniu, że transpozycja dyrektywy do 

prawa krajowego powinna być dokonana w sposób zgodny z przepisami Konstytucji, w 

wypadku obowiązków podatkowych w szczególności z art. 217. Nie można dokonywać 

prowspólnotowej wykładni krajowych przepisów podatkowych, która, prowadząc do wykładni 

contra legem tych przepisów poprzez rozszerzenie wynikającego z nich zakresu 

przedmiotowego opodatkowania (obowiązku podatkowego), godziłaby jednocześnie w 

wyrażoną w art. 217 Konstytucji zasadę wyłączności ustawowej w sprawach podatkowych, 

wymagającą jasnego i zrozumiałego dla adresatów określenia tego zakresu w przepisie 

podatkowym rangi ustawowej. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA w Poznaniu z 21 października 2021 r., sygn. akt I SA/Po 395/21 

wyrok WSA w Poznaniu z 17 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Po 608/21 

wyrok WSA w Poznaniu z 23 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Po 630/21 

wyrok NSA z 12 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 955/10 

 

 

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. 24 ust. 8a  

Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian 

za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) 

albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne 

udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej 

własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych 

udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 
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1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej 

spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty 

biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

 

Art. 24 ust. 8b  

Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są 

nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą 

siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Art. 24 ust. 19 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Przepisu ust. 8a nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów 

wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

 

Art. 24 ust. 20 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1550) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych, dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów 

jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

 

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego 

systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, 

podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących 

spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub 

SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. U. UE L 

z dnia 25.11.2009 r., nr 310, s. 34 ze zm.)  

 

Artykuł  15 ust. 1 lit. a 

Państwo członkowskie może odmówić w całości lub częściowo stosowania lub cofnąć korzyści 

wynikające z art. 4-14, jeżeli stwierdza, że jedna z czynności określonych w art. 1 ma za 

zasadniczy cel lub za jeden z zasadniczych celów dokonanie oszustwa podatkowego lub 

unikanie opodatkowania; fakt, iż czynności tej nie dokonuje się w uzasadnionych celach 

gospodarczych, takich jak restrukturyzacja lub racjonalizacja działalności spółek 

uczestniczących w czynności, może stanowić domniemanie, że zasadniczym celem lub jednym 

z zasadniczych celów tej czynności jest oszustwo podatkowe lub unikanie opodatkowania 

 

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. 
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§  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.  

 

 

Główne problemy 

1. Niezasadność bezpośredniego powoływania się na dyrektywę w przypadku braku jej 

całościowej transpozycji do prawa krajowego 

2. Kontrowersje wokół odtworzenia klauzuli obejścia prawa na podstawie orzecznictwa 

europejskiego pomimo braku wyraźnej podstawy prawnej w prawie krajowym 

 


