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Brak przychodu z nieodpłatnych świadczeń mimo korzystania ze znaku towarowego 

podmiotu powiązanego bez wynagrodzenia – dr Jowita Pustuł, adiunkt w Katedrze Prawa 

Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy i radca prawny w 

PUSTULTAX.  

 

Wyrok WSA w Gliwicach z 7 stycznia 2021 r., I SA/Gl 1248/20 

Odpłatność za świadczenie niekoniecznie musi być wyrażana w formie pieniężnej. Może 

to być każde przysporzenie majątkowe, np. prawo do udziału w zysku osoby prawnej, 

możliwość skorzystania z prawa do dywidendy z zysku spółki korzystającej ze 

świadczenia, czy prawo do jej majątku w razie likwidacji tej spółki. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) 5. Spór w niniejszej sprawie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy korzystanie przez 

skarżącą ze znaku towarowego spółki niemieckiej, bez wynagrodzenia z tego tytułu, stanowi 

jej przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Innymi słowy, czy w realiach tej 

sprawy występuje "nieodpłatne świadczenie", o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. 

W dalszej kolejności sporna jest wysokość przyjętego przez organ nieodpłatnego świadczenia. 

Przy czym, co oczywiste, kwestia ustalenia wartości przychodu aktualizuje się dopiero po 

niepodważalnym ustaleniu, że przychód w rozumieniu ostatnio wymienionego przepisu w 

ogóle zaistniał (…) 

Kwestia dobrowolności otrzymanego przysporzenia (korzyści), w tym przypadku korzystania 

ze znaku towarowego spółki niemieckiej, jak już zasygnalizowano, ma istotne znaczenie dla 

uznania, czy mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 

pkt 2 u.p.d.o.p. (…) 

7.2. Z zasygnalizowanym wyżej zagadnieniem dobrowolności otrzymania przysporzenia wiąże 

się także odpowiedź na pytanie: w czyim interesie świadczenie zostało zrealizowane, tzn. czy 

udostępnienie skarżącej znaku towarowego przez spółkę niemiecką nastąpiło w interesie 

spółki przyjmującej świadczenie (skarżącej), czy też spółki świadczącej (spółki niemieckiej). 

(…) W tej sprawie, w tym jej wątku należy zaś zauważyć, że skarżąca spółka należy do grupy 

kapitałowej "D" posiada 100% udziałów w spółce-matce (C GmbH) oraz w spółce A GmbH O. 

W. Z kolei spółka-matka (C GmbH) - uprawniona do znaku towarowego, ma 90% udziałów w 

spółce skarżącej, a 10% udziałów należy do U. K. Do grupy należą jeszcze dwie spółki (spółki 

siostry względem skarżącej), w których spółka-matka ma 100% udziałów: A GmbH (w Austrii) 

oraz A B.V. (w Holandii). Jednocześnie, skarżąca twierdzi, że korzystanie przez nią ze znaku 

towarowego spółki-matki odbywa się w interesie tej ostatniej, bo to właścicielowi znaku 

zależało, aby poprzez wykorzystywanie przez skarżącą znaku towarowego następowała 

ekspansja znaku na nowy rynek (rynek polski), a tym samym, aby skarżąca budowała i 

podnosiła wartość znaku towarowego. Skarżąca była pierwszym i jedynym podmiotem z grupy 

kapitałowej obecnym na polskim rynku, a sama grupa, jej marka i produkty nie były wcześniej 

w Polsce znane. W tym stanie rzeczy właściciel znaku towarowego nie oczekiwał od skarżącej 

płatności za używanie znaku, bo w takiej sytuacji uważał je za nieuzasadnione (…) 

7.3. Trzecim aspektem sprawy, który w obliczu argumentacji spółki skarżącej wymagał 

wyjaśnienia, a co nie nastąpiło, jest kwestia ekwiwalentności świadczeń (…)  

Spółka skarżąca podnosiła argument, że w tym przypadku występuje właśnie ekwiwalentność 

świadczeń, ponieważ właściciel znaku towarowego jest jej większościowym udziałowcem (90% 

udziałów). Wobec tego wszelkie działania wspierające działalność skarżącej, zmierzające do 

zwiększenia jej zysku, miały również na celu zwiększenie należnej udziałowcowi dywidendy, 

lub zwiększenie wartości udziałów, którymi udziałowiec może rozporządzać. Także i w tym 

aspekcie skarżąca podnosiła, że jej działania na rynku polskim prowadziły do zwiększenia 

wartości znaku towarowego (str. 7-8 skargi). 
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W tym stanie rzeczy, Sąd za niewystarczające uznaje stwierdzenia w zaskarżonej decyzji, że 

za świadczenia ekwiwalentne nie można uznawać podejmowanych przez skarżącą spółkę 

działań ukierunkowanych na pozyskanie nowych kontrahentów, czy też odniesienie się do 

pełnienia funkcji członka zarządu skarżącej oraz w spółce niemieckiej przez U. K., będącego 

jednocześnie w posiadaniu 10% udziałów w skarżącej spółce (str. 10 decyzji). Sąd zauważa, 

że organ w ogóle nie odniósł się do tego, że właściciel znaku, to jest spółka niemiecka posiada 

w spółce skarżącej 90% udziałów. A z tego faktu wynika, podnoszona w powołanym wyżej 

orzecznictwie oraz przez skarżącą, okoliczność że ekwiwalentem z tytułu danego świadczenia 

(tu: udostępnienia do używania znaku towarowego) może być m.in. prawo do dywidendy 

wygenerowanej przez skarżącą spółkę, jako korzystającą ze świadczenia, czy prawo do jej 

majątku w razie likwidacji tejże spółki (…) 

8. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję wobec niewyjaśnienia przez organ trzech powiązanych ze 

sobą, istotnych wątków sprawy, których treścią są okoliczności faktyczne zawarte w pojęciu 

"nieodpłatne świadczenie" z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. 

Tym samym, do czasu prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy przedwczesne jest 

zajmowanie przez Sąd stanowiska co do prawidłowego zastosowania przez organ w tej sprawie 

przepisu prawa materialnego, tj. art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. 

Tym bardziej przedwczesne, jest zajmowanie przez Sąd stanowiska co do prawidłowości 

zastosowania art. 12 ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p. w zakresie ustalenia wartości nieodpłatnego 

świadczenia oraz art. 53a § 1 w zw. z art. 2a o.p. w odniesieniu do naliczenia skarżącej odsetek 

od zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy (…) 

 

Wyroki powiązane 

Uchwały NSA z 18 listopada 2002 r., FPS 9/02 oraz z 16 października 2006 r., II FPS 1/06, 

Uchwały NSA z 24 maja 2010 r., II FPS 1/10 oraz z 24 października 2011 r., II FPS 7/10, 

wyrok NSA z 27 listopada 2014 r., II FSK 2640/12 i 2641/12,  

wyrok NSA z 23 lipca 2019 r., II FSK 2881/17, 

wyrok NSA z 30 października 2019 r., II FSK 3717/17, 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., K 7/13.  

 

Przepisy 

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

2021.10.04) 

 

Art. 12 ust. 1 pkt 2 Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

2) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym 

wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość 

innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń 

związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady 

budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub 

ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w 

nieodpłatny zarząd lub używanie; 
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Główne problemy 

1. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń,  

2. Ustalanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń.  

 


