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Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych odwrotnego połączenia 

spółek (ang. downstream merger) – dr Jowita Pustuł, adiunkt w Katedrze Prawa 

Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy i radca prawny w 

PUSTULTAX.  

 

Wyrok WSA w Łodzi z 4 listopada 2021 r., I SA/Łd 558/21 

Okoliczność, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 

wyraźnie odróżnia bezpośrednie posiadanie udziałów (prawo do udziału w zysku) 

oznacza, że dokonując wykładni przepisu art. 7 ust. 3 pkt 7 u.p.d.o.p organ 

interpretacyjny winien zastosować także wykładnię celowościową. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) Podkreślenia wymaga przy tym, że Dyrektor KIS odpowiadając na wątpliwości Spółki 

związane z wykładnią przepisu art. 7 ust. 3 pkt 7 u.p.d.o.p posłużył się jedynie wykładniami 

gramatyczną i systemową wewnętrzną, przy czym wniosek wyciągnięty wykładni systemowej 

opierał się tylko na części przepisów ustawy - tych które "pasowały" do przyjętej tezy. 

Okoliczność, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie 

odróżnia bezpośrednie posiadanie udziałów (prawo do udziału w zysku) oznacza, że dokonując 

wykładni przepisu art. 7 ust. 3 pkt 7 u.p.d.o.p organ interpretacyjny winien przeprowadzić 

test poprawności dokonanej przez siebie wykładni przy pomocy innych rodzajów wykładni (…) 

Należy także zwrócić uwagę na wykładnię funkcjonalną. 

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na obie Spółki - przejmująca (A Sp. z o.o) i 

przejmowana (G Sp. z o.o.) oraz udziałowcy Spółki przejmowanej - H oraz I Sp. z o. o prowadzą 

działalność z zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, zatem spełniają (a contrario) 

warunek opisany w art. 7 ust. 3 pkt 7 lit.a - przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika 

podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części 

jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności 

przed takim przejęciem, lub (...). 

Nadto na skutek planowanego przejęcia nie zmieni się w istocie struktura udziałowców Spółki 

przejmującej - jej dotychczasowi udziałowcy pośredni (G oraz H Sp. z o.o) staną się 

udziałowcami bezpośrednimi Spółki przejmującej. W efekcie, w strukturze Spółki przejmującej 

nie pojawi się żaden nowy, zewnętrzny udziałowiec. 

Poza tym, w sytuacji gdyby Spółki przeprowadziły planowana transakcję w sposób odwrotny 

do planowanej - Spółka-matka (A Sp. z o.o) przejęłaby wnioskodawcę (spółka-córka; H Sp.o.o) 

przy tym samym zdarzeniu przyszłym A Sp. z o. o mogłaby rozliczyć stratę swej spółki-córki 

w kolejnych latach (…) 

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organy podejmując interpretację 

indywidualną w tej sprawie pominęły szczególny charakter planowanego przejęcia (przejęcie 

odwrotne) oraz okoliczność wnikającą z wniosku interpretacyjnego, że w ramach udziałowców 

wnioskodawcy nie pojawi się żaden nowy udziałowiec, nastąpi tylko zamiana udziałowców 

pośrednich w udziałowców bezpośrednich(…) 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 19 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2019/15,  

wyrok WSA w Poznaniu z 9 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1038/14. 

 

Przepisy 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j. z dnia 

2021.10.04). 

 

Art. 7 ust. 3 pkt 7  
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Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę opodatkowania nie 

uwzględnia się: 

7) strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał 

wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, 

w wyniku czego: 

a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej 

po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie 

prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, 

lub 

b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień 

kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały. 

 

Główne problemy 

1. Specyfika odwrotnego połączenia spółek,  

2. Rozliczanie strat podatkowych przy połączeniu spółek,  

3. Uzasadnione przyczyny ekonomiczne restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.  

 

 

 


