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Art. 24 ust. 8a ustawy o PIT
(w brzmieniu obowiązującym w 2014 r.)

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:

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).
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Art. 15 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2009/133/WE

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.

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.
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Stan faktyczny
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Skarżący

(polski rezydent 
podatkowy)

Spółka B

(polski rezydent podatkowy)

Spółka C SAS

(francuski rezydent 
podatkowy)

Aport 100% udziałów w Spółce A Sprzedaż 100% udziałów w Spółce A

Przebieg transakcji

+50% udziałów w Spółce B

Neutralność podatkowa 
(art. 24 ust. 8a ustawy o 
PIT)
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Stan faktyczny
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Skarżący

(polski rezydent 
podatkowy)

Spółka B

(polski rezydent podatkowy)

Spółka C SAS

(francuski rezydent 
podatkowy)

Aport 100% udziałów w Spółce A

Sprzedaż 100% udziałów w Spółce A (przychód z kapitałów 
pieniężnych – 19%) 

Stanowisko organu I instancji  

+50% udziałów w Spółce B

Brak neutralności 

podatkowej
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Stan faktyczny
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Skarżący

(polski rezydent 
podatkowy)

Spółka B

(polski rezydent podatkowy)

Spółka C SAS

(francuski rezydent 
podatkowy)

Aport 100% udziałów w Spółce A Sprzedaż 100% udzałów w Spółce A

Stanowisko organu II instancji (zastosowanie wyroków TSUE w sprawach duńskich)  

+50% udziałów w Spółce B (przychód podatkowy – 19%)

Brak neutralności 

podatkowej
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Stanowisko organu podatkowego

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. 

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. 

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.
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Stanowisko WSA w Gdańsku

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.

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. (por. wyrok NSA z 22 lutego 2019 r., I FSK 281/17).

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.
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• wyrok WSA w Poznaniu z 17 marca 2021 r. (I SA/Po 608/20)

• Wyrok WSA w Poznaniu z 23 lutego 2021 r. (I SA/Po 630/20)

• Wyrok WSA w Poznaniu z 21 października 2021 r. (I SA/Po 395/21)

• Organy podatkowe za podstawę prawną decyzji uznały - "ogólne zasady prawa Unii 

Europejskiej, zakazujące praktyk stanowiących nadużycie prawa", które zostały 

wywiedzione na gruncie wymienionych i szeroko cytowanych w decyzji wyroków TSUE.

• W ocenie Sądu organy podatkowe nie są uprawnione do takiej wykładni i w konsekwencji 

stosowania prawa, która sprowadzałaby się w istocie do tworzenia norm prawa, 

nieprzewidzianych przez ustawodawcę w dacie powstania zobowiązania podatkowego. 

Jednocześnie Sąd wskazuje, że pogląd taki jak w niniejszej sprawie został wyrażony, m.in. 

w wyrokach NSA z 4 marca 2020 r., II FSK 1550/19, z 29 maja 2020 r., II FSK 2900/19, z 

2grudnia 2020 r. II FSK 2162/18.

Podobne orzeczenia

Przykładowo
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