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Odsetki związane z finansowaniem nabycia akcji – alokacja do źródła 
przychodów - Adam Wacławczyk 
 
Wyrok NSA z 20 lipca 2021 r., II FSK 2627/20 
„Ta rozbieżność stanowisk, wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji, 
potwierdza tezę skarżącej, że odsetki od pożyczek stanowią koszt związany z 
zachowaniem i zabezpieczeniem obu źródeł przychodów, wymienionych w art. 
7 ust.1 u.p.d.o.p. Uzyskanie wpływu na spółki rosyjskie poprzez zakup w nich 
udziałów miało, jak zresztą wskazała skarżąca i czego nie mógł pominąć lub 
uznać za nieistotne sąd pierwszej instancji z uwagi na wskazanie tego celu w 
stanie faktycznym zawartym we wniosku o udzielenie interpretacji z uwagi na 
art. 14b § 3 o.p., na wielkość przychodów ze źródła innego niż źródło z zysków 

kapitałowych, gwarantowało bowiem wprowadzenie do sprzedaży na terytorium 
Polski alkoholi, produkowanych przez te spółki i zwiększenie przychodów z 
dystrybucji alkoholi. Jednocześnie posiadanie udziałów (ich zbycie jako 
zdarzenie przyszłe nie zostało wskazane w opisie stanu faktycznego) wiązało się 
choćby z możliwością otrzymywania dywidend od tych spółek , czyli przychodu 
z zysków kapitałowych, o którym mowa w art.7b ust. 1 pkt 1 lit.a u.p.d.o.p. 
Odsetki od pożyczek na zakup udziałów powinny zatem zostać przypisane do 
obu źródeł przychodów, wymienionych w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., według zasad 
wynikających z art. 15 ust.2b u.p.d.o.p.” 
 
Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 
„Zasadny natomiast jest zarzut naruszenia art.15 ust.2b, ust. 2 i ust. 2a u.p.d.o.p. 
przez błędną wykładnię i uznanie, że warunkiem niezbędnym do ustalenia wysokości 
kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust.2b u.p.d.o.p. jest łączne 
spełnienie następujących przesłanek: 
- faktyczne poniesienie wydatków zaliczanych do kosztów innych niż bezpośrednio 
związane z uzyskaniem przychodów zarówno z zysków kapitałowych, jak i 
przychodów z innych źródeł, 
-brak możliwości przyporządkowania tych wydatków do przychodów z zysków 
kapitałowych albo do przychodów z innych źródeł. 
Od 1 stycznia 2018 r. przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych stanowi suma dochodów cząstkowych – dochodu osiągniętego z zysków 
kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł dochodu (art. 7 ust. 1 
u.p.d.o.p. ). Dochodem jest różnica między sumą przychodów z danego źródła a sumą 
kosztów jego uzyskania (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.). Zmiana art. 7 ust.1 u.p.d.o.p. nie 

spowodowała zmiany art. 15 ust. 1 tej ustawy. Nadal kosztami uzyskania przychodów 
są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia lub zachowania 
źródła przychodów. Ustawodawca nadal też odróżnia koszty bezpośrednio związane z 
przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 
4 u.p.d.o.p.). W odniesieniu do tych pierwszych - można je połączyć z konkretnym 
przychodem Koszty niezwiązane bezpośrednio z przychodem ponoszone są zwykle w 
celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. 
Wraz ze zmianą art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p. ustawodawca dodał art.15 ust.2b u.p.d.o.p. 
Zgodnie z tym przepisem w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków 
kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów, przepisy ust. 2 i 2a stosuje 
się także do przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio 
związane z przychodami. Wprowadzenie tego przepisu było konieczne z uwagi na 
zmianę przedmiotu opodatkowania i wprowadzenie obowiązku obliczania dochodu 
odrębnie dla każdego z dwóch wymienionych w art. 7 ust.1 u.p.d.o.p. źródeł. Przepis 
ten, jak wprost wynika z jego treści, ma zastosowanie tylko do kosztów innych niż 
bezpośrednio związane z przychodami, a zatem do tych, których nie można powiązać 
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wprost z konkretnymi przychodami i do tych podatników, którzy osiągają przychody 
z obu źródeł. Art. 15 ust. 2 u.p.d.o.p., do którego stosowania odsyła art. 15 ust. 2b 
u.p.d.o.p. stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, 
z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty 
związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe 
przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala się w takim 
stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł 
w ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. Z 
kolei art. 15 ust. 2a stanowi, że zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również 
w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których 
część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest 
zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 

stosuje się odpowiednio. 
Z powołanych przepisów art. 15 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 2b u.p.d.o.p. wynikają 
zatem następujące wnioski: 
- każdy koszt powinien być najpierw oceniony pod kątem celu jego poniesienia 
(osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów); cel 
poniesienia wydatku powinien być badany na moment jego poniesienia, już wówczas 
powinno istnieć uzasadnione racjonalnie przypuszczenie, że poniesienie kosztu 
przyczyni się do powstania przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła 
przychodu; 
- jeśli cel jego poniesienia jest jednym z celów wskazanych w art. 15 ust.1 u.p.d.o.p. 
i jednocześnie nie został on wymieniony w art. 16 ust. 1 tej ustawy i został on 
faktycznie poniesiony, należy ustalić, czy został on poniesiony w celu uzyskania 
przychodów z jednego ze źródeł przychodów; 
- jeżeli możliwe jest ustalenie jednego źródła przychodów, które mają być osiągnięte 
poprzez poniesienie danego kosztu, koszty te należy przypisać wyłącznie do tego 
źródła; 
- jeżeli kosztu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie można przypisać tylko 
do konkretnych przychodów, podatnik powinien dokonać alokacji kosztu, zgodnie z 
zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2, ust. 2a, ust. 2b u.p.d.o.p., przy czym: 
- zasada uregulowana w art. 15 ust. 2 odnosi się zarówno do kosztów bezpośrednio 
związanych z przychodem, jak i kosztów innych niż bezpośrednio związanych z 
przychodem, których nie można przypisać do konkretnego źródła w sytuacji, gdy 
podatnik osiąga w danym roku podatkowym dochody opodatkowane, niepodlegające 
opodatkowaniu i dochody zwolnione od opodatkowania; 
- zasada uregulowana w art.15 ust.2a odnosi się do sytuacji, gdy w ramach jednego 

źródła przychodów podatnik osiąga dochody opodatkowane i zwolnione, a 
konkretnych kosztów nie można powiązać wyłącznie z jednym z tych strumieni 
dochodów; 
- zasada uregulowana w art. 15 ust. 2b odnosi się wyłącznie do kosztów innych niż 
bezpośrednio związane z przychodem i tylko do podatników, którzy osiągają dochody 
z obu źródeł przychodów wskazanych w art. 7 ust. 1 u.p.o.d.p (…) 
3.3. W niniejszej sprawie spornym kosztem są odsetki od pożyczek. Za pożyczone 
środki pieniężne podatniczka zakupiła udziały innych spółek. Wskazała, że celem 
zakupów było zwiększenie jej konkurencyjności na rynku, zmiana strategii firmy 
poprzez ograniczenie działalności w zakresie dystrybucji napojów alkoholowych na 
rzecz zwiększenia działalności produkcyjnej. Poszerzenie działalności produkcyjnej 
względem dystrybucyjnej było konieczne z uwagi na znaczącą konkurencję na rynku 
dystrybutorów i zmniejszenie marż, uzyskiwanych z tego tytułu działalności. W tym 
miejscu należy podkreślić, że kontrolowany akt administracyjny to indywidualna 
interpretacja przepisów prawa podatkowego. Wskazany przez wnioskodawczynię we 
wniosku o wydanie interpretacji stan faktyczny (lub zdarzenie przyszłe) jest zatem 
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wiążący dla organu interpretującego stosownie do art. 14b § 3 o.p. Skarżąca w opisie 
stanu faktycznego nie wskazała na zamiar zbycia udziałów rosyjskich spółek. 
Przeciwnie, uzyskując wpływ na działanie tych spółek jako ich udziałowiec planowała 
wprowadzenie na rynek polski nowych marek wódek rosyjskich i uzyskiwanie 
większych przychodów z ich dystrybucji. 
Zarówno skarżąca, jak i organ interpretujący oraz sąd pierwszej instancji przyjęły, że 
zapłacone odsetki od pożyczek stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu 
art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. (…) Zarówno organ interpretujący, jak i sąd pierwszej 
instancji uznały jednak, przyjmując hipotetyczne założenie o możliwości zbycia 
udziałów w przyszłości i wskazując inne rodzaje przychodów z tego źródła, że odsetki 
te są kosztem uzyskania przychodów związanym wyłącznie z jednym źródłem – z 
kapitałów pieniężnych, skoro pożyczone środki przeznaczono na zakup udziałów. 
Strona skarżąca uznaje natomiast, że koszty te powinny być podzielone między oba 

źródła przychodów, nie są bowiem związane z konkretnym źródłem, a jeżeli już 
miałyby być przypisane do jednego z nich, to źródłem tym powinna być pozostała 
działalność gospodarcza spółki. Ta rozbieżność stanowisk, wbrew stanowisku sądu 
pierwszej instancji, potwierdza tezę skarżącej, że odsetki od pożyczek stanowią koszt 
związany z zachowaniem i zabezpieczeniem obu źródeł przychodów, wymienionych w 
art. 7 ust.1 u.p.d.o.p. Uzyskanie wpływu na spółki rosyjskie poprzez zakup w nich 
udziałów miało, jak zresztą wskazała skarżąca i czego nie mógł pominąć lub uznać za 
nieistotne sąd pierwszej instancji z uwagi na wskazanie tego celu w stanie faktycznym 
zawartym we wniosku o udzielenie interpretacji z uwagi na art. 14b § 3 o.p., na 
wielkość przychodów ze źródła innego niż źródło z zysków kapitałowych, 
gwarantowało bowiem wprowadzenie do sprzedaży na terytorium Polski alkoholi, 
produkowanych przez te spółki i zwiększenie przychodów z dystrybucji alkoholi. 
Jednocześnie posiadanie udziałów (ich zbycie jako zdarzenie przyszłe nie zostało 
wskazane w opisie stanu faktycznego) wiązało się choćby z możliwością otrzymywania 
dywidend od tych spółek , czyli przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w 
art.7b ust. 1 pkt 1 lit.a u.p.d.o.p. Odsetki od pożyczek na zakup udziałów powinny 
zatem zostać przypisane do obu źródeł przychodów, wymienionych w art. 7 ust. 1 
u.p.d.o.p., według zasad wynikających z art. 15 ust.2b u.p.d.o.p. 
Z tych względów zasadnie zarzucono sądowi pierwszej instancji niewłaściwe 
zastosowanie art. 15 ust. 2b oraz ust. 2 i ust. 2a u.p.d.o.p. oraz art. 15 ust. 2b oraz 
ust. 2 i ust. 2a w zw. z art. 7b ust.1 u.p.d.o.p.” 
 
Wyroki powiązane 
Bezwarunkowe zaliczenie kosztów do źródła zyski kapitałowe 
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 679/19 

(prawomocny) 
Wyrok WSA we Wrocławiu z 13 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 617/19 
(prawomocny) 
Wyrok WSA w Poznaniu z 24 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Po 67/20  
 
Alokacja kosztów zgodnie z art. 15 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych 
Wyrok WSA w Warszawie z 6 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 271/19 
(nieprawomocny) 
Wyrok NSA z 29 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 37/19. 
Wyrok WSA w Gdańsku z 16 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 990/20. 
Wyrok WSA w Gliwicach z 18 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 945/21. 
 
Przepisy 
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Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. 
Dz. U. z 2021, poz. 1800) 
 
Art. 7 ust. 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód 
stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu 
osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, 
art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. 
 
Art. 7 ust. 5. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku 
podatkowym, podatnik może: 
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie 
następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek 
z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo 

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych 
kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 
000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego 
pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może 
przekroczyć 50% wysokości tej straty. 
 
Art. 7b ust. 1 Za przychody z zysków kapitałowych uważa się: (…) 
3) inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub 
spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym: 
a) przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich 
umorzenia, 
b) przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów; 
 
Art. 15 ust. 1 Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu 
osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 
1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 
 
Art. 15 ust. 2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z 
których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty 
związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe 
przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala się w takim 

stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł 
w ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 15 ust. 2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, 
gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część 
dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z 
tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się 
odpowiednio. 
 
Art. 15 ust. 2b. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków 
kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów, przepisy ust. 2 i 2a stosuje 
się także do przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio 
związane z przychodami. 
 
Art. 16 ust. 1 Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) 
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pkt 8) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, 
udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów 
uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem 
uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów 
(akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów 
wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w 
funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e; 
 
Główne problemy 

1. Cel poniesienia wydatku w kontekście art. 15 ust. 1 oraz alokacji kosztów 
innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami 

2. Stan faktyczny jako element wniosku o interpretację podatkową oraz 
merytorycznego rozstrzygnięcia wniosku przez KIS 

 


