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Wstęp

M

arzec każdego roku jest dla większości
podatników czasem pracy nad zamknięciem
rozliczeń podatku dochodowego
od osób prawnych. W tym roku zawirowania na rynku
gospodarczym i w życiu społecznym wywołane pandemią
COVID-19 zaburzyły niestety normalny porządek
i zmusiły przedsiębiorców do dodatkowych wysiłków
w celu utrzymania produkcji, rynku zbytu, zatrudnienia
pracowników, a niekiedy samej działalności gospodarczej
jako takiej. Przestój ekonomiczny niewątpliwie utrudnia
wykonywanie bieżących obowiązków podatkowych,
a system pracy zdalnej wprowadzony w wielu
przedsiębiorstwach wymaga przystosowania systemów
informatycznych i co równie ważne – zmiany utartych
przyzwyczajeń.
W tym kontekście obowiązki podatkowe stały się dla
przedsiębiorców dodatkowym, a w obliczu konieczności
deklarowania podatków dochodowych czy pośrednich
niezależnie od otrzymania płatności od kontrahentów
– nierzadko nadmiernym obciążeniem. Przepisy tarczy
antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 r. oraz jej nowelizacja
z 17 marca 2020 r. adresują z pewnością przynajmniej
część postulatów przedsiębiorców i mają nieść im pomoc
w tym trudnym okresie. Odsunięcie w czasie terminu
na złożenie zeznań podatkowych w podatku CIT za 2019 r.
do 31 maja 2020 r. należy w obliczu obecnej sytuacji
ocenić bardzo pozytywnie.
Wiele kwestii pozostaje oczywiście niezaadresowanych
lub zaadresowanych zbyt wąsko. Kolejne iteracje
Tarczy antykryzysowej być może zaadresują część tych
niedostatków.
W niniejszym, pierwszym wydaniu magazynu CIT Point,
poświęconego tematyce zagadnień z zakresu podatku CIT
przybliżymy Państwu część istotnych kwestii wynikających
z dotychczasowego brzmienia przepisów tarczy
antykryzysowej – wskażemy na wybranych przykładach
gdzie szukać ewentualnych oszczędności podatkowych,
jak zarządzać płynnością podatkową, a także zwrócimy
uwagę na ważne bieżące trendy.

Anna Sińczuk

Przemysław Szywacz

partner w dziale doradztwa
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Formy poprawy płynności
podatnika w zakresie CIT
W ramach tzw. ustawy o tarczy antykryzysowej, która weszła w życie z dniem
1 kwietnia 2020 r.1, wprowadzono szereg środków, które mogą poprawić płynność
finansową podatników. Mogą one zostać zastosowane w połączeniu z rozwiązaniami,
które dostępne były także już wcześniej.
Dostępne rozwiązania można podzielić na kilka grup, które przedstawiamy pokrótce poniżej.

ODSUNIĘCIE TERMINÓW NA ROZLICZENIA
Rozliczenie roczne CIT
Rozporządzeniem z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.
z 2020 r. poz. 542) Minister Finansów przedłużył do dnia
31 maja 2020 r. dla podatników CIT termin do złożenia
zeznania rocznego za rok podatkowy, który zakończył się
w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia
2020 r. (przy czym dla podatników osiągających
jedynie przychody zwolnione z działalności pożytku
publicznego przewidziano wydłużenie do 31 lipca
2020 r.). Jednocześnie, odpowiednio przedłużony został
termin na dokonanie wynikającego z niego rozliczenia
podatku. Należy podkreślić, że w przypadku gdy podatnik
wykazuje nadwyżkę zapłaconych zaliczek w ciągu roku
nad podatkiem należnym wynikającym z zeznania,
może on jak najbardziej złożyć zeznanie wcześniej,
co będzie powodować rozpoczęcie biegu standardowego
3-miesięcznego terminu na dokonanie zwrotu przez urząd
skarbowy (art. 77 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej).

1

Podatek od przychodów z budynków za marzec-maj
2020 r.
W ramach ustawy o tarczy antykryzysowej (nowy
art. 38h do ustawy o CIT), termin płatności podatku
od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b
ustawy o CIT (tzw. podatek minimalny od nieruchomości
komercyjnych) za miesiące marzec-maj 2020 r. został
wydłużony do 20 lipca 2020 r. Warunkiem skorzystania
z wydłużonego terminu jest spełnienie przez podatnika
łącznie następujących warunków:
a. podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
b. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu
przychody, o których mowa w art. 12 ustawy
o CIT, są niższe o co najmniej 50% w stosunku
do analogicznego miesiąca poprzedniego roku
podatkowego, a w przypadku podatnika, który
rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. –
w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich
przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).
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Drugiego z ww. warunków nie stosuje się do podatników,
którzy (i) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania,
dla której nie ustala się przychodów, (ii) rozpoczęli
prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r.
i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa
w art. 12 ustawy o CIT, bądź też (iii) rozpoczęli prowadzenie
działalności w 2020 r.
ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ I ORDYNACJI PODATKOWEJ
Ordynacja podatkowa przewiduje, w sytuacjach
uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym
interesem podatnika, szereg możliwości wnioskowania
do organu podatkowego o udzielenie podatnikowi
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (Rozdział 7a
Ordynacji), mogących polegać na:
–

odroczeniu terminu płatności podatku,

–

rozłożeniu płatności podatku na raty,

–

odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę,

–

odroczeniu lub rozłożeniu na raty odsetek za zwłokę,

–

umorzeniu w całości lub w części zaległości
podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty
prolongacyjnej.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą o tarczy antykryzysowej,
w odniesieniu do wniosków opisanych powyżej
dotyczących odroczenia lub rozłożenia na raty podatków
stanowiących dochód budżetu państwa zawieszone jest
stosowanie opłaty prolongacyjnej (aktualnie 4% wartości
zadłużenia) na okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii i okres 30 dni po ich
odwołaniu.

Ponadto, zgodnie z ustawą o tarczy antykryzysowej, mali
podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę
wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku
podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19 (nowy art. 38j ustawy o CIT). Rozwiązanie takie
na razie nie jest dostępne dla pozostałych podatników;
tym niemniej, należy podkreślić, że dla wszystkich
podatników pozostaje dostępna możliwość złożenia
wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podstawie
przepisów Ordynacji podatkowej (art. 22 par. 2a), pod
warunkiem uprawdopodobnienia, że zaliczki obliczone
według zasad określonych w ustawach podatkowych
byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku
należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany
rok podatkowy.
Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku wyżej
wymienionych wniosków dotyczących ulg w spłacie
zobowiązań złożonych na podstawie Ordynacji podatkowej
decyzja o ich udzieleniu pozostaje w uznaniu danego
organu podatkowego. W związku z tym, wskazane jest,
aby wniosek zawierał odpowiednie uzasadnienie, poparte
złożoną dokumentacją.
Warto zaznaczyć, że na mocy nowelizacji ustawy o tarczy
antykryzysowej, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.,
wsparcie udzielane na podstawie Ordynacji podatkowej
w związku z COVID-19 (a zatem w szczególności ww.
umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie płatności
podatków) stanowi pomoc publiczną objętą dodatkowym
limitem 800 tys. euro, o ile zostanie udzielone zgodnie
z warunkami zawartymi w odnośnym komunikacie Komisji
Europejskiej (m.in. dotyczy jedynie pomocy udzielonej
do końca 2020 r.)2 . Należy zauważyć, że jednym z
warunków z komunikatu jest udzielenie pomocy w ramach
programu posiadającego szacowany budżet; na moment
pisania niniejszego artykułu program pomocy w zakresie
ulg podatkowych udzielanych na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej nie został jeszcze przez Komisję
zatwierdzony, a zatem formalnie są one objęte limitem
pomocy de minimis, jednakże po jego zatwierdzeniu
ulgi uprzednio udzielone w okresie obowiązywania ww.
nowelizacji ustawy powinny zostać wstecznie objęte ww.
dodatkowym limitem pomocy3.
WSTECZNE ROZLICZENIE STRATY, KOREKTY
Z TYTUŁU ZŁYCH DŁUGÓW ORAZ PREFERENCJE
ZWIĄZANE ZE ZWALCZANIEM COVID-19
Dla potrzeb poprawienia płynności finansowej podatnicy
mogą skorzystać z możliwości wprowadzonych ustawą
o tarczy antykryzysowej, jak również obowiązujących
także wcześniej, w zakresie możliwości rozliczeń straty
podatkowej i korekt z tytułu tzw. złych długów oraz

2

Art. 73 pkt 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. z 2020 r., poz. 695).

3

Pkt 21-23 i 39-42 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
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Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwdemicznych, przy
czym w zależności od momentu przekazania darowizny
odliczeniu podlega 200%, 150% albo 100% wartości
darowizny (nowy art. 38g ustawy o CIT).

rozpoznania w określonych sytuacjach dodatkowych kosztów
podatkowych i odliczeń. W szczególności:
1.

wprowadzenie możliwości rozliczenia straty poniesionej
z powodu COVID-19 w 2020 r. od dochodu uzyskanego
2019 r. (zasady rozliczenia tej straty przedstawiamy
szerzej w osobnym artykule w niniejszym wydaniu
magazynu);

2. zwolnienie dłużników z obowiązku zwiększenia podstawy
opodatkowania w przypadku tzw. złych długów przy
obliczaniu zaliczek na CIT, o którym mowa w art.
18f ustawy o CIT; w szczególności, nowo wprowadzony
art. 38i ustawy o CIT przewiduje, że zwalnia się
z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego
podstawę obliczenia zaliczki (na podstawie art. 25 ust.
19 pkt 2 i ust. 25 ustawy o CIT) za poszczególne okresy
rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których podatnik
spełnił łącznie następujące warunki:
a.

podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19;

b. uzyskane przez podatnika w danym okresie
rozliczeniowym przychody, o których mowa w art.
12 ustawy o CIT, są niższe o co najmniej 50%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął
prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku
do uzyskanych w tym roku średnich przychodów,
o których mowa w art. 12 ustawy o CIT (warunku tego
nie stosuje się w przypadkach przedstawionych już
powyżej w odniesieniu do odroczenia terminu płatności
podatku od budynków).
Należy jednocześnie podkreślić, że pomimo zawieszenia
obowiązku dokonywania korekty zwiększającej podstawę
opodatkowania u dłużnika, wierzyciel w dalszym ciągu
zachowuje możliwość dokonania korekty zmniejszającej
u niego podstawę opodatkowania na dotychczasowych
zasadach.
3. Preferencje związane ze zwalczaniem COVID-19
– ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła
w szczególności:
a.

Odliczenia od dochodu darowizn (pieniężnych
lub rzeczowych) przekazanych od dnia
1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie
COVID-19 podmiotom wykonującym działalność
leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej

b. Możliwość jednorazowego dokonywania odpisów
amortyzacyjnych od wartości początkowej
środków trwałych, które zostały nabyte w celu
produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 (w szczególności takich jak: maseczki
ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną
odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki,
okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk)
i wprowadzone do ewidencji w 2020 roku (nowy art. 38k
ustawy o CIT).
c.

Przyspieszenie odliczenia od postawy opodatkowania
kosztów ponoszonych w 2020 r. na działalność
badawczo-rozwojową, jeżeli celem tych prac jest
opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania
COVID-19 w postaci możliwości uwzględnienia tego
odliczenia w podstawie obliczenia zaliczki na CIT
w trakcie roku podatkowego (zamiast dopiero w zeznaniu
rocznym, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 18d
ustawy o CIT). Możliwość dotyczy odliczenia w trakcie
roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia
2020 r., a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął
się po 31 grudnia 2019 r., a przed 1 stycznia 2021 r. (nowy
art. 38l ustawy o CIT).

d. Analogiczne przyspieszenie możliwości skorzystania
z obniżonej 5% stawki (o której mowa w art. 24d ustawy
o CIT) dla dochodów z kwalifikowanych praw własności
intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania
COVID-19; ponadto, wprowadzono przepis liberalizujący,
zgodnie z którym dla potrzeb skorzystania z preferencji
wystarczy dokonanie zgłoszenia lub złożenie wniosku
o uzyskanie prawa ochronnego do właściwego organu
w terminie 6 miesięcy od końca miesiąca, za który przy
obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5%
stawkę podatku (nowy art. 38m ustawy o CIT).
Należy jednocześnie zauważyć, że podatnicy planujący swoje
rozliczenia podatkowe z uwzględnieniem występujących
obecnie ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej
mogą w celu poprawienia swojej obecnej lub przyszłej
płynności finansowej skorzystać również z możliwości
skądinąd wprost dostępnych w ustawie o CIT, np. w zakresie
zmiany stawek amortyzacji środków trwałych czy też
dotyczących zawieszenia działalności gospodarczej, bądź
też wynikających z orzecznictwa (np. potrącalność kosztów
określonych kar umownych).

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami KPMG
dotyczącymi bezpieczeństwa biznesu w czasie pandemii
COVID-19 oraz sprawdzenia, jak eksperci KPMG mogą
wspierać Twoją firmę w tym trudnym czasie. Masz pytanie?
Wyślij e-mail na adres: mampytanie@kpmg.pl. Ekspert z
danego zakresu niezwłocznie udzieli odpowiedzi na Twoje
zapytanie.
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Możliwość
wstecznego
rozliczenia straty
za 2020 rok
Jednym z rozwiązań przewidzianych
w ramach tzw. tarczy antykryzysowej jest
możliwość odliczenia straty poniesionej
w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r.
(po spełnieniu odpowiednich warunków).

7

© 2020 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CITpoint Magazine

ZASADY OGÓLNE ROZLICZANIA STRAT
PODATKOWYCH
Co do zasady, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT,
podatnicy mogą obniżyć dochód uzyskany z danego źródła
przychodów o wysokość straty z tego źródła w ciągu
najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach
podatkowych, przy czym kwota obniżenia którymkolwiek
z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości straty
poniesionej w danym roku. Tym samym, strata może
zasadniczo zostać rozliczona w ciągu co najmniej 2 kolejnych
lat podatkowych.
Dodatkowo począwszy od 2019 r. wprowadzona została
możliwość jednorazowego odliczenia straty w jednym
z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat
podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln PLN.
Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach
5-letniego okresu, przy czym kwota obniżenia dochodu
w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50%
wysokości straty poniesionej w danym roku.
ROZLICZENIE STRATY ZA 2020 R. W ZEZNANIU
DOT. 2019 R.
Nowe regulacje w ramach tarczy antykryzysowej
wprowadzają do ustawy o CIT art. 38f określający zasady
rozliczenia straty z dochodem z roku poprzedniego.
Przepis ten może znaleźć zastosowanie do podatników
spełniających łącznie dwa warunki, o których mowa poniżej:
1.

Po pierwsze, aby skorzystać z preferencji, podatnik
musi ponieść stratę w roku podatkowym, który
rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy
się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się
po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia
2021 r. Omawiana regulacja ma więc zastosowanie
nie tylko do roku podatkowego pokrywającego się
rokiem kalendarzowym 2020, ale również np. do lat
podatkowych rozpoczętych w 2019 r. i zakończonych
w 2020 r. W dalszej części artykułu dla uproszczenia
wywodów rok podatkowy, z którego stratę podatnik
będzie mógł rozliczyć, będziemy nazywali „rokiem
2020”; natomiast rok podatkowy, w którym powstał
dochód, do obniżenia którego będzie użyta strata z roku
2020, będzie dalej nazywany po prostu „rokiem 2019”.

2020 r.), dochód uzyskany w roku podatkowym
bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy
(co do zasady 2019 r.). Rozliczeniu nie może jednak podlegać
kwota większa niż 5 mln PLN.
W przypadku gdy upłynął termin do złożenia zeznania za rok
podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie dochodu
zgodnie z powyższymi zasadami, lub w przypadku, gdy
zeznanie zostało już złożone, należy złożyć jego korektę.
Jednocześnie, strata nieodliczona zgodnie z powyższym
przepisem podlega odliczeniu na zasadach ogólnych
opisanych powyżej, tj. zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.
Analogiczne rozwiązanie umożliwiające wsteczne rozliczenie
straty z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2020 r.
z dochodem uzyskanym w 2019 r. znalazło się w art. 52k
ustawy o PIT.
OCENA REGULACJI
Niewątpliwie należy pochwalić ogólny kierunek przyjęty przez
ustawodawcę, a więc możliwość bardziej „elastycznego”
rozliczania podatków, co może pozytywnie przełożyć się
na sytuację płynnościową wielu przedsiębiorców. Jednak
konstrukcja analizowanego przepisu ustawy o CIT jest
nieprecyzyjna i może budzić rozliczne kontrowersje.
Pierwsza wątpliwość jaka może pojawić się na gruncie
art. 38f ustawy o CIT dotyczy samego sposobu rozliczenia
straty. Pojawią się dwie możliwości: i) odliczenie straty
za pierwsze miesiące 2020 r. w trakcie tego roku, tj.
w zeznaniu podatkowym za 2019 r. składanym zasadniczo

2. Po drugie, aby móc skorzystać z omawianego
rozwiązania, podatnik powinien uzyskać w roku
podatkowym, z którego stratę chce rozliczyć (rok 2020),
przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów
uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio
poprzedzającym ten rok (rok 2019).
Podatnicy spełniający oba powyższe warunki mogą
jednorazowo obniżyć o wysokość straty poniesionej w roku
podatkowym wskazanym w pkt 1 powyżej (co do zasady
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do 31 maja 2020 r. (w związku z przesunięciem terminu),
ii) rozliczenie straty dopiero po zakończeniu 2020 r.
w ramach korekty zeznania za rok wcześniejszy.
Dosłowne brzmienie przepisu sugeruje, że sytuacja,
w której dochodzi do rozliczenia strat poprzez korektę
deklaracji za rok 2019, powinna stanowić wyjątek, a nie
regułę, zatem co do zasady złożenie korekty nie powinno
być wymagane. Mając jednak na uwadze fakt, że wartość
dochodu lub straty za 2020 r., a także procentowy
spadek przychodów względem poprzedniego roku
podatkowego nie mogą zostać określone w trakcie roku,
wydaje się, że rozliczenie można będzie dokonać dopiero
po zakończeniu roku 2020, tj. w ramach korekty złożonego
zeznania za rok poprzedni. Taką interpretację potwierdza
także brzmienie odpowiedniego przepisu w ustawie
o PIT, zgodnie z którym w celu dokonania obniżenia
dochodu w każdym przypadku należy złożyć korektę
zeznania za 2019 r. Jednocześnie można wnioskować,
że w przypadku podatników CIT rozliczenie straty jest
możliwe w ramach zeznania podatkowego, a nie jego
korekty, jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. przy
zamknięciu ksiąg rachunkowych i zakończeniu roku
podatkowego 2020 przed 31 maja 2020 r. na przykład
w związku z przekształceniem spółki. Tym samym
w większości przypadków skutki wprowadzonych regulacji
podatnicy odczują dopiero za ok. 1 rok, co wydaje
się terminem bardzo odległym w świetle obecnych
problemów wielu przedsiębiorców. Jeszcze w 2020 r.
podatnicy będą bowiem mieli obowiązek zapłaty podatku
za 2019 r. bez możliwości odliczenia straty z 2020 r.
Należy również zauważyć, że analizowany przepis odnosi
się do nieistniejącego już na gruncie ustawy o CIT
pojęcia straty. Przepisy ustawy o CIT obowiązujące
począwszy od 2018 r. odnoszą się bowiem nie do straty,
ale do straty ze źródła przychodów, określanej odrębnie
dla przychodów z zysków kapitałowych oraz z innych
źródeł przychodów. Tymczasem, omawiany przepis
umożliwia odliczenie straty od dochodu (zgodnie z art.
7 ust. 1 ustawy o CIT, dochód stanowi sumę dochodu
osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu
osiągniętego z innych źródeł przychodów), a nie
od dochodu z danego źródła. W związku z tym nasuwa
się pytanie, czy intencją ustawodawcy była możliwość
odliczenia straty z każdego ze źródeł od dochodu, bez
względu na jego źródło. Niewątpliwie pojęcie straty
w rozumieniu art. 38f ustawy o CIT należy odnieść
do strat z poszczególnych źródeł dochodów (ponieważ
strata jako taka w ustawie o CIT już nie funkcjonuje).

Powstaje jednak pytanie, czy dochód w rozumieniu art.
38f należy intepretować jako dochód, sumę dochodów
z dwóch źródeł czy tylko jako dochód ze źródła, z którego
powstała strata. Literalnie brzmienie przepisów przemawia
za pierwszym z poglądów, natomiast systematyka ustawy
za drugim. W tym miejscu należy jednak przypomnieć,
że w przypadku wątpliwości przepisy prawa podatkowego
powinny być interpretowane na korzyść podatnika.
Dlatego w naszej ocenie strata z źródła powinna podlegać
odliczeniu od dochodu, rozumianego jako suma dochodów
ze źródeł. W naszej ocenie istnieją argumenty wskazujące
na możliwość przyjęcia takiego rozwiązania, jednak
ze względu na nieprecyzyjną konstrukcję omawiany
przepis z pewnością będzie prowadził do wielu sporów
interpretacyjnych.
Mimo że możliwość wstecznego odliczenia straty
niewątpliwie jest rozwiązaniem korzystnym z perspektywy
podatników, wątpliwości budzi ograniczenie możliwości
wstecznego rozliczenia straty jedynie do kwoty 5 mln
PLN, która w niektórych przypadkach może okazać się
niewystarczająca dla poprawy sytuacji płynnościowej
przedsiębiorcy. Wątpliwości budzić może również
możliwość rozliczenia straty z 2020 roku tylko do jednego
roku podatkowego, bezpośrednio poprzedzający ten rok.
Rozwiązaniem alternatywnym mogłaby być możliwość
rozliczenia do 50% straty w danym roku (bez limitu
kwotowego) czy możliwość rozliczenia z dochodem
z 5 poprzedzających lat podatkowych.
Dodatkowo za kontrowersyjny można uznać jeden
z warunków skorzystania z preferencji polegający
na spadku przychodów co najmniej o 50% względem
roku poprzedniego. Warunek ten wydaje się wysoce
wygórowany i odbiega na niekorzyść przedsiębiorców
od warunków sankcjonujących możliwość skorzystania
z innych instrumentów tarczy antykryzysowej.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami KPMG
dotyczącymi bezpieczeństwa biznesu w czasie pandemii
COVID-19 oraz sprawdzenia, jak eksperci KPMG mogą
wspierać Twoją firmę w tym trudnym czasie. Masz pytanie?
Wyślij e-mail na adres: mampytanie@kpmg.pl. Ekspert z
danego zakresu niezwłocznie udzieli odpowiedzi na Twoje
zapytanie.
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Procedura
zwrotu
podatku
minimalnego

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A PODATEK MINIMALNY
Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej przewidują przedłużenie
do dnia 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku minimalnego
za miesiące marzec - maj 2020 r. Niemniej, możliwość
skorzystania z tego benefitu została ograniczona przez
ustawodawcę do sytuacji, gdy podatnik spełnia łącznie
następujące warunki:
1.

podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
o którym mowa ustawie o COVID-19;

2. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody
podatkowe są niższe o co najmniej 50% w stosunku
do analogicznego miesiąca poprzedniego roku
podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął
prowadzenie działalności w 2019 r. - w stosunku
do uzyskanych w tym roku średnich przychodów
podatkowych.
Ponadto warunku, o którym mowa powyżej w pkt 2, nie
stosuje się do podatników, którzy:
1.

stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku
której nie ustala się przychodów;

2. rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale
2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów
podatkowych;
3. rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.
PROCEDURA ZWROTU PODATKU MINIMALNEGO
ZAGADNIENIA OGÓLNE
Od 2018 roku obowiązuje w Polsce tzw. podatek minimalny
od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów
z budynków). Podatkiem są zasadniczo objęte obiekty,
których powierzchnia jest wynajmowana przez podatnika
innym podmiotom, takie jak: galerie handlowe, biurowce, jak
również hotele.
Podatek ten jest kalkulowany miesięcznie jako 0,035%
(tj. 0,42% rocznie) wartości początkowej budynku(ów).
Podstawę opodatkowania stanowi suma powyżej
zdefiniowanych przychodów z poszczególnych budynków,
pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Podatnicy
są obowiązani obliczać za każdy miesiąc podatek minimalny
i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie
do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który
płacony jest podatek.
Co istotne, kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku
minimalnego podatnicy odliczają od zaliczki na podatek
dochodowy od osób prawnych lub od podatku obliczonego
za rok podatkowy w zeznaniu rocznym CIT-8.
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Należy wskazać, że oprócz możliwości przedłużenia
terminu zapłaty podatku minimalnego wprowadzonej
w związku z pandemią COVID-19, przepisy ustawy o CIT
w dotychczasowym brzmieniu zakładają możliwość ubiegania
się przez podatnika tego podatku.
Zastosowanie tej procedury jest możliwe w każdym
przypadku, w którym doszło do efektywnego opodatkowania
tym podatkiem, tj. w sytuacji, gdy nie został on odliczony
od podatku dochodowego obliczonego za dany rok
podatkowy.
Kwota podatku minimalnego nieodliczona we wskazany
powyżej sposób podlega zwrotowi na wniosek podatnika,
jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości
wysokości zobowiązania podatkowego lub straty
podatkowej w złożonym zeznaniu podatkowym oraz
podatku minimalnego, w szczególności, jeżeli koszty
finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub
wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty
ustalone zostały na warunkach rynkowych.
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Powyższe oznacza, że podatnik może wnioskować o zwrot
podatku dopiero po złożeniu zeznania rocznego CIT-8 za dany
rok podatkowy. Należy przy tym podkreślić, że samo złożenie
zeznania, w którym wykazano zapłacony i nieodliczony
podatek minimalny, nie jest wystarczające do otrzymania
zwrotu – konieczne jest złożenie w tym zakresie odrębnego
wniosku do urzędu skarbowego.
Ustawodawca nie wskazał przepisów szczególnych
ograniczających czasowo możliwość ubiegania się o zwrot
podatku minimalnego. Należy zatem przyjąć, że zastosowanie
znajdą przepisy ogólne zawarte w Ordynacji podatkowej,
zgodnie z którymi podatnik może ubiegać się o zwrot podatku
za nieprzedawnione okresy podatkowe (5 lat wstecz).
W ramach procedury zwrotu podatku minimalnego organ
podatkowy jest obowiązany stwierdzić brak nieprawidłowości
nie tylko wysokości zobowiązania podatkowego lub straty
podatkowej w złożonym zeznaniu podatkowym, ale także
podatku minimalnego, w szczególności jeżeli koszty
finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub
wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty
ustalone zostały na warunkach rynkowych.
Powyższe oznacza, że w celu otrzymania zwrotu
podatku minimalnego organ podatkowy bada kwestię
finansowania budynku objętego tym podatkiem (np. kredytu
inwestycyjnego na budowę lub pożyczki w celu nabycia
gotowego budynku). W rezultacie w przypadku transakcji
między podmiotami powiązanymi badane są także ceny
transferowe, jakie zostały między nimi ustalone.
Należy przy tym wskazać, że przepisy ustawy o CIT nie
precyzują trybu prowadzenia postępowania w zakresie zwrotu
podatku minimalnego. Z naszej praktyki wynika, że organy
podatkowe w celu zweryfikowania powyższych informacji
postępują niejednolicie. Zdarza się, że przeprowadzane
są jedynie czynności sprawdzające; wówczas podatnik
jest wzywany do przedstawienia wybranych dokumentów,
takich jak m.in.: kalkulacja podatku dochodowego od osób
prawnych, dokumentacja w zakresie ustalenia wartości
początkowej budynku, dokumentacja dotycząca finansowania
dłużnego (np. faktury), dokumentacja cen transferowych.
Natomiast inne organy podatkowe decydują się na bardziej
wnikliwą analizę i wszczynają postępowanie podatkowe,
którego celem jest zbadanie rozliczeń podatku dochodowego
od osób prawnych podatnika wnioskującego o zwrot podatku.

podatkowego, kwota podlegająca zwrotowi zostanie
rozliczona z różnicą wynikającą z nowo określonego
zobowiązania podatkowego. Ewentualna zmiana wysokości
straty podatkowej nie powinna wpływać na wysokość kwoty
podlegającej zwrotowi.
Warto wskazać, że przepisy dotyczące podatku minimalnego
nie nakładają na organy terminu rozpatrzenia wniosku
(załatwienia sprawy), co jest rozwiązaniem odmiennym w
porównaniu do np. zwrotu podatku u źródła. Zatem także
i w tej kwestii należy odnieść się do przepisów ogólnych
zawartych w Ordynacji podatkowej. O ile przepisy nie
wskazują terminu zakończenia (czasu trwania) czynności
sprawdzających, to w przypadku wszczęcia postępowania
dowodowego (w ramach postępowania podatkowego)
rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania (są to terminy instrukcyjne i organy
podatkowe mogą z uzasadnionych przyczyn je przedłużać).
PODSUMOWANIE
Z uwagi na fakt, że w ramach rozpatrywania wniosku
o zwrot podatku minimalnego organy podatkowe weryfikują
kalkulację podatku dochodowego oraz rynkowość transakcji
zawieranych z podmiotami powiązanymi, podatnicy
składający wnioski o zwrot powinni wcześniej dokonać
sprawdzenia prawidłowości wybranych rozliczeń w obszarze
podatku dochodowego. Mając jednak na uwadze obecny stan
gospodarki ze względu na COVID-19, odzyskanie podatku
minimalnego na pewno wpłynie na poprawę płynności
finansowej i istotny zastrzyk gotówki dla przedsiębiorcy.
Dlatego, w naszej ocenie warto wziąć pod uwagę możliwość
złożenia wniosku o zwrot podatku minimalnego. Aktywna
współpraca z doradcami na pewno będzie pomocna.

Joanna Marciniak
młodszy menedżer w zespole
ds. CIT w KPMG w Polsce

W przypadku, gdy organ podatkowy określi zobowiązanie
podatkowe w innej wysokości niż wynikające z zeznania

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami KPMG
dotyczącymi bezpieczeństwa biznesu w czasie pandemii
COVID-19 oraz sprawdzenia, jak eksperci KPMG mogą
wspierać Twoją firmę w tym trudnym czasie. Masz pytanie?
Wyślij e-mail na adres: mampytanie@kpmg.pl. Ekspert z
danego zakresu niezwłocznie udzieli odpowiedzi na Twoje
zapytanie.
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Znowelizowane przepisy w zakresie
korekty cen transferowych – czy podatnicy
mogą „odetchnąć”?
Zasady ujmowania korekt cen transferowych, w szczególności tzw. korekt
końcoworocznych od lat budzą liczne wątpliwości na gruncie ustawy o CIT.
KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH DO KOŃCA 2018 R.
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. sposób
oraz moment ujęcia korekt cen transferowych w księgach
podatkowych rodził wiele problemów praktycznych.
Pomimo, że na gruncie ogólnych przepisów określających
sposób korygowania przychodów i kosztów, odpowiednio
na podstawie art. 12 ust. 3j i 3k oraz art. 15 ust. 4 i i 4j
ustawy o CIT, istniała możliwość przeprowadzenia korekty
cen transferowych, to w praktyce nie było jednolitego
podejścia organów podatkowych co do sposobu i momentu
jej ujęcia, w szczególności do akceptacji końcoworocznej
korekty zmniejszającej przychody bądź zwiększającej
poziom kosztów.
Przykładem stanowiska, w którym kwestionowano
korektę końcoworoczną „in minus” jest wyrok NSA
z dnia 30.01.2020 r. sygn. akt. II FSK 191/19, w którym
sąd odrzucił złożoną przez podatnika skargę kasacyjną,
argumentując, że „W stanie prawnym obowiązującym
w 2018 r. wyrównanie marży oznaczające w istocie korektę
dochodowości dokonywaną na podstawie przyjętej polityki
cen transferowych nie spełnia przesłanek wynikających
z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., a w szczególności przesłanki

związku z przychodem. Sama natura korekty dochodowości
wyklucza, że jest to opłata z tytułu świadczonych usług
przez dostawcę na rzecz dystrybutora. Zarysowany schemat
biznesowy nie mieścił się w pojęciu ceny transakcyjnej
w rozumieniu art. 3 pkt 10 o.p. w brzmieniu obowiązującym
w 2018 r., a zatem oceniana operacja nie mogła być
odniesiona do reguł wynikających z art. 11 u.p.d.o.p.”
Przy czym, należy zaznaczyć, że pojawiały się także
orzeczenia pozytywne, tj. np. wyrok WSA w Gdańsku
z dnia 28.03.2018 r. sygn. akt. I SA/Gd 194/18 (orzeczenie
nieprawomocne), gdzie sąd stwierdził, że „Nie
do zaakceptowania jest pogląd, że środki przekazywane
między podmiotem centralnym (skarżącą Spółką)
a Zagranicznymi Spółkami Detalicznymi w ramach tego
samego mechanizmu korekty dochodowości raz będą
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a raz
tego związku będą pozbawione, w zależności od kierunku
przepływu tych środków, tj. tego, czy Spółka środki
te otrzymuje, czy wypłaca.”
Nie ulega wątpliwości, że niejednolite stanowisko organów
podatkowych i sądów administracyjnych stanowiące
przykładowo, że korekta zwiększająca rentowność
będzie stanowić przychód podatkowy w momencie jej
otrzymania, jednak korekta zmniejszająca rentowność nie
będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów skutkowały
rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niepewnością
podatników co do prawidłowego ujęcia korekty cen
transferowych w księgach podatkowych.
NOWELIZACJA PRZEPISÓW O CENACH
TRANSFEROWYCH – ART. 11E USTAWY O CIT JAKO
REMEDIUM NA „BÓL GŁOWY” PODATNIKÓW?
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy
definiujące szczegółowe warunki dopuszczalności
stosowania korekt cen transferowych, które zgodnie
z uzasadnieniem do nowelizacji, mają ograniczyć możliwość
nadużywania korekt cen transferowych przez podatników
i odpowiednio zabezpieczyć interes Skarbu Państwa.
Zasady te reguluje art. 11e ustawy o CIT, który uzależnia
przeprowadzenie korekty od łącznego spełnienia warunków
wskazanych poniżej.
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Przede wszystkim, podatnicy muszą pamiętać,
że pierwszą z przesłanek warunkującą dokonanie
korekty cen transferowych jest zapewnienie przez
podatnika, iż w transakcjach kontrolowanych realizowanych
w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki,
które ustaliłyby podmioty niepowiązane. Zatem
podatnik zobligowany jest do wykazania prawidłowości
stosowanych cen i przestrzegania zasady arm’s length
już na etapie planowania / realizacji (w trakcie roku)
transakcji. Rekomendowanym jest, aby podatnik posiadał
stosowną dokumentację cen transferowych wspartą
analizą porównawczą przedstawiającą zasady kalkulacji cen
/ wynagrodzenia oraz uzasadniającą wybór metody cen
transferowych w transakcji.
Drugim z warunków jest wykazanie przez podatnika,
że po zakończeniu roku istniejąca różnica w planowanych
i faktycznie osiągniętych wynikach transakcji, wynika
z okoliczności obiektywnych (niezależnych od podatnika).
Dla przykładu takie niezależne okoliczności mogą dotyczyć
zmian cen surowców lub wynagrodzeń, których nie można
było przewidzieć na etapie planowania transakcji. Istotne
jest jednak, że okoliczności te nie mogą dotyczyć pomyłek
w ustalaniu cen.
W przypadku korekty pomniejszającej przychody podatkowe
lub zwiększającej poziom kosztów podatnicy zobligowani
są do spełnienia dodatkowych warunków.
Trzecią przesłanką dokonania korekty cen transferowych
jest zapewnienie symetryczności ujęcia korekty w księgach
obu stron transakcji. Zatem w momencie dokonania korekty
podatnik powinien posiadać oświadczenie podmiotu
powiązanego, że podmiot ten dokonał korespondecyjnej
korekty cen transferowych w tej samej wysokości
co podatnik.

Mając na uwadze powyższe, zaznaczyć należy
że przeprowadzenie przez podatników korekt cen
transferowych będzie wymagało odpowiedniego
zaplanowania warunków transakcji z uwzględnieniem
zasady ceny rynkowej, wykazania obiektywnych
i niezależnych od stron transakcji czynników, które
zaistniały i wpływają na konieczność przeprowadzenia
korekty, a także spełnienia ustawowych przesłanek
formalnych.
Obecnie pojawiąjące się wątpliwości dotyczą głównie
ustalenia czy każda korekta faktury dokumentującej
transakcję pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowi
korektę cen transferowych (np. interpretacja indywidualna
Dyrektora KIS nr 0114-KDIP2-2.4010.423.2019.1 z dnia
29.11.2019 r.), czy też przepisy te mają zastosowanie
wyłącznie do określonego rodzaju korekt, tj. tzw. korekt
dochodowości.
Zaznaczyć należy, że na gruncie nowych przepisów pojawiły
się już pierwsze pozytywne interpretacje podatkowe
adresujące kwestie kwalifikacji korekty jako korekty
cen transferowych, a w konsekwencji potwierdzające
możliwość przeprowadzania końcoworocznych
korekt dochodowości, np. interpretacja indywidualna
nr 0114-KDIP2-2.4010.47.2020.1.SJ z dnia 07.04.2020 r. czy
też 0111-KDIB1-2.4010.98.2019.5.AW z dnia 24.06.2019 r.
Niezależnie od powyższych wątpliwości, wprowadzenie
nowelizacji w zakresie korekty cen transferowych należy
ocenić pozytywnie. Wydaje się, że z czasem instytucja
ta przełoży się na większą pewność obrotu pomiędzy
podmiotami powiązanymi i ograniczy towarzyszące jej
dotychczas problemy interpretacyjne.

Poprzez czwarty warunek ustawodawca determinuje
możliwość przeprowadzenia korekty wyłącznie jeśli
podmiot powiązany (druga strona transakcji) ma miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo
w państwie lub na terytorium, z którym Polska zawarła
umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje
podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych
z tym państwem.

Hanna Rawska
menedżer w zespole ds. cen
transferowych w KPMG w Polsce

Ostatnim, piątym determinantem jest konieczność
potwierdzenia przez podatnika dokonania korekty cen
transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok
podatkowy, którego ta korekta dotyczy.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami KPMG
dotyczącymi bezpieczeństwa biznesu w czasie pandemii
COVID-19 oraz sprawdzenia, jak eksperci KPMG mogą
wspierać Twoją firmę w tym trudnym czasie. Masz pytanie?
Wyślij e-mail na adres: mampytanie@kpmg.pl. Ekspert z
danego zakresu niezwłocznie udzieli odpowiedzi na Twoje
zapytanie.
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Orzecznictwo sądów
administracyjnych i praktyka
organów podatkowych
w zakresie rozliczania kar
umownych
W obliczu ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii,
w związku z którym wprowadzono szereg ograniczeń
i obowiązków, a w niektórych przypadkach nałożono
zakaz prowadzenia danego rodzaju działalności,
od pewnego czasu przedsiębiorcy muszą mierzyć
się z wieloma wyzwaniami, w tym koniecznością
podjęcia określonych decyzji biznesowych, które
pozwolą na minimalizację negatywnych skutków
wprowadzonych obostrzeń, zapewnienie płynności
finansowej i zabezpieczenie rentowności prowadzonej
działalności. Mając na względzie związaną z obecnym
stanem rzeczy pogarszającą się sytuacją ekonomiczną
i spadkiem obrotów gospodarczych, przedsiębiorcy
nierzadko są zmuszeni do poszukiwania możliwości
ograniczenia ponoszonych kosztów operacyjnych.
W ramach realizacji tego celu podmioty prowadzące
działalność gospodarczą nierzadko mogą decydować się
na wypowiedzenie niektórych umów handlowych, np.
dotyczących najmu lokalu bądź nabycia różnego rodzaju
towarów i usług, które to działanie najczęściej wiąże się
jednak z koniecznością zapłaty określonej kary umownej.
Ponadto, z uwagi na trudności jakie wywołała obecna
sytuacja epidemiologiczna, przedsiębiorcy są często
również narażeni na ponoszenie różnego rodzaju kar
umownych z tytułu dostaw towarów lub świadczenia
usług, które nie zostały wykonane w terminie.
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W tym kontekście warto zwrócić uwagę na szereg
wątpliwości jakie wzbudza kwalifikacja przedmiotowych
kar umownych dla celów podatkowych, w szczególności
w zakresie możliwości ich rozpoznania jako koszty
uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności.
KOSZTY ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM LUB
ZACHOWANIEM PRZYCHODÓW
Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 15 ust.
1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
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 ww. ustawy.
W ślad za orzecznictwem sądów administracyjnych1,
za wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu należy
uważać takie nakłady, których poniesienie przez podatnika
było spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną
możliwością osiągnięcia przychodu (lub jego zachowania
albo zabezpieczenia) oraz te, które nie podlegają
jednocześnie wyłączeniu w ramach negatywnego
katalogu zawartego w osobnym przepisie. Jednocześnie,
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dokonując oceny możliwości zaliczenia do kosztów
podatkowych wydatków z tytułu poniesionych kar
umownych, należy każdorazowo zbadać stan faktyczny
sprawy oraz przeanalizować związek tych kosztów
z ww. pojęciem zachowania lub zabezpieczenia źródła
przychodów. Jako koszty służące zabezpieczeniu źródła
przychodów powszechnie uważa się koszty poniesione
na ochronę już istniejącego źródła przychodów
podatnika w sposób, który pozwoli za zagwarantowanie
bezpiecznego funkcjonowania tego źródła. Istotą tego
rodzaju kosztów jest więc konieczność ich poniesienia
w celu niedopuszczenia do utraty przez podatnika
zdolności do generowania danego rodzaju przychodów
w przyszłości.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym aktualnie
w licznych interpretacjach podatkowych3, z kosztów
uzyskania przychodów powinny zostać wyłączone
wszystkie rodzaje kar umownych, niezależnie
od przyczyny ich nałożenia na podatnika. Zdaniem
organów podatkowych nie ma bowiem znaczenia, czy
są one skutkiem szkody powstałej z winy podatnika,
czy też wynikają ze zdarzeń pozostających poza jego
kontrolą. W ich ocenie konieczność zapłaty kary umownej
determinuje o „wadliwości” świadczenia niezależnie
od dochowania przez podatnika należytej staranności,
co oznacza, że wydatki poniesione w tym zakresie
mieszczą się w katalogu kar umownych i odszkodowań
wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

WYŁĄCZENIE Z KOSZTÓW UZYSKANIA
PRZYCHODÓW

STANOWISKO JUDYKATURY

Należy podkreślić, że w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych zawarto
szczególne ograniczenie w odliczeniu dla celów
podatkowych kosztów kar umownych. Dotyczy
ono jednak wyłącznie wydatków dotyczących kar
i odszkodowań poniesionych w związku z wadami
dostarczanych towarów lub świadczonych usług
albo zwłoki w usunięciu takich wad. Tym samym,
co do zasady, jedynie w określonym przypadku, tj.
zawinionym przez podatnika wystąpieniu wad lub
opieszałości w ich wyeliminowaniu, koszty kar umownych
poniesionych z tego tytułu nie mogą zostać rozpoznane
w kosztach uzyskania przychodów. Niemniej, nie oznacza
to automatycznie, że każda inna kara umowna poniesiona
przez podatnika będzie mogła stanowić koszt dla celów
podatkowych.

Należy stwierdzić, że nie istnieje jednolita linia
orzecznicza dotycząca możliwości ujęcia w kosztach
podatkowych kar umownych. Zgodnie ze znanymi
dotychczas poglądami wygłaszanymi przez niektóre sądy
administracyjne4, kary umowne są zasadniczo rezultatem
nienależytego wykonania określonego zobowiązania,
których ponoszenie jest wkalkulowane w ryzyko
prowadzonej działalności gospodarczej podatnika i w tym
zakresie nie jest zasadne bezpodstawne obciążanie
Skarbu Państwa kosztami takich kar.
Niemniej, w ostatnim czasie pojawiły się korzystne
dla podatników orzeczenia wydawane przez niektóre

ZMIANA STANOWISKA ORGANÓW PODATKOWYCH
Do niedawna organy podatkowe w wydawanych
interpretacjach prawa podatkowego2 uznawały,
że w przypadku kar umownych naliczonych w związku
z działaniami, które nie wynikały z nieracjonalnego czy
niestarannego działania podatnika, w tym z jego zwłoki,
opisywane wyłączenie nie znajduje zastosowania,
w związku z czym podatnik ma prawo rozpoznać takie
kary w kosztach uzyskania przychodu. W tym kontekście
organy podatkowe zasadniczo akceptowały możliwość
włączenia do kosztów podatkowych kar umownych z tytułu
nieterminowego wykonania zobowiązań niepieniężnych
spowodowanych czynnikami niezależnymi od podatnika.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy można jednak
zaobserwować zmianę praktyki organów podatkowych
w tym zakresie.

1

Tak m.in. w wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1248/17) oraz z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. II FSK 871/16)
m.in. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 12 października 2018 r. (0113-KDIPT2-1.4011.466.2018.1.BO) oraz z dnia 29 sierpnia 2018 r.
(sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.366.2018.2.EJ)
³ m.in. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.516.2019.2.AW) oraz z dnia 16 lipca 2019 r.
(sygn. 0111-KDIB1-3.4010.214.2019.1.MO)
4
m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 695/16) oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Rz 396/19)
2

15

© 2020 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CITpoint Magazine

wojewódzkie sądy administracyjne5, w których wskazano,
że skoro racjonalny ustawodawca wymienia wśród kar
umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
jedynie te z tytułu zwłoki w dostarczaniu towaru
wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad to należy
przyjąć, że kary umowne inne niż wymienione w tym
przepisie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych,
o ile spełniają przesłanki wynikające z zasad ogólnych.
Są to jednak na chwilę obecną wyroki nieprawomocne
i należy w tym zakresie oczekiwać na rozstrzygnięcie tej
kwestii przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Jednocześnie, należy wskazać również na pozytywne
stanowisko prezentowane w judykaturze w zakresie
kar umownych z tytułu odstąpienia od umów, np.
z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy
najmu6. W tym kontekście sądy podkreślają, że jeśli
rozwiązanie umowy i zapłata kary umownej tworzą
dla podatnika bardziej korzystną sytuację powodującą
zwiększenie dochodu, to takie działanie należy uznać
za uzasadnione ekonomicznie, a wynikająca z takiego
zdarzenia kara umowna ma związek z zachowaniem albo
zabezpieczeniem źródła przychodów i tym samym, może
zostać rozpoznana w kosztach uzyskania przychodu.
PODSUMOWANIE
W toku analizy możliwości ujęcia kosztów kar
umownych w rachunku podatkowym konieczne jest
każdorazowe ustalenie, czy poniesiony wydatek mieści
się w logicznym ciągu zdarzeń, obejmującym konkretne
działania podatnika. Jednocześnie, użycie we wskazanym
art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych zwrotu „w celu” nie determinuje wprost,
jakoby nieosiągnięcie określonego efektu gospodarczego
miałoby dyskwalifikować uznanie danego wydatku
za koszt związany z uzyskaniem, zachowaniem lub
zabezpieczeniem przychodu lub jego źródła. Oceniając
cel danego wydatku, należy jednak każdorazowo
uzasadnić związek przyczynowo skutkowy między nim
a przychodem. Należy również pamiętać o spełnieniu
pozostałych przesłanek wynikających z ww. regulacji,
w tym konieczności odpowiedniego udokumentowania
poniesionego kosztu.

Organy dokonujące interpretacji możliwości zaliczenia
kar umownych do kosztów podatkowych powinny
w szczególności mieć na uwadze dynamicznie
zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą w jakiej
funkcjonują podatnicy, a która nierzadko zmusza ich
do podejmowania trudnych decyzji biznesowych, często
obwarowanych koniecznością poniesienia określonych
nieplanowanych wydatków. Wartym podkreślenia jest,
że dokonanie jednorazowego poniesienia wydatku
w danym momencie może przyczynić się do ograniczenia
obowiązku poniesienia innych kosztów o większej
wartości, co do których zobowiązanie do zapłaty
mogłoby powstać w przyszłości. Działania podatnika
mogą bowiem polegać na poszukiwaniu oszczędności,
zmniejszaniu kosztów i wydatków, minimalizowaniu
strat z danej działalności, czy też eliminowaniu
nieopłacalnych przedsięwzięć, w szczególności w obliczu
występującej w chwili obecnej niepewnej sytuacji
gospodarczej. Argumentem przemawiającym za takim
podejściem jest fakt, że podatnik działa w takiej sytuacji
w sposób racjonalny bowiem dąży do osiągnięcia zysku
i zapobieżeniu sytuacji, w której wskutek poniesionych
strat, nastąpiłoby niewykazanie przychodu. Tym samym
koszty poniesione w związku z ww. przedsięwzięciami
powinny być postrzegane jako prowadzące do osiągnięcia
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Jak zostało przedstawione powyżej, ujmowanie
kar umownych dla celów podatkowych w dalszym
ciągu jednak wiąże się z szeregiem wątpliwości
interpretacyjnych. Mając to na względzie, ustalenie
prawidłowej klasyfikacji podatkowej danej kary umownej
powinno być poprzedzone dokładną analizą.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami KPMG
dotyczącymi bezpieczeństwa biznesu w czasie pandemii
COVID-19 oraz sprawdzenia, jak eksperci KPMG mogą
wspierać Twoją firmę w tym trudnym czasie. Masz pytanie?
Wyślij e-mail na adres: mampytanie@kpmg.pl. Ekspert z
danego zakresu niezwłocznie udzieli odpowiedzi na Twoje
zapytanie.

Mateusz Rychlik
młodszy menedżer w zespole
ds. CIT w KPMG w Polsce

Marta Spirydonow
konsultant w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

5

m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2020 r. (sygn. akt I SA/Ke 462/19) oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 887/19)2 m.in. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia
12 października 2018 r. (0113-KDIPT2-1.4011.466.2018.1.BO) oraz z dnia 29 sierpnia 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.366.2018.2.EJ)

6

m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1248/17) oraz z dnia 27 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 292/16)
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