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Wstęp Wrzesień oznacza tradycyjnie zakończenie 
sezonu wakacyjnego, a w prawie podatkowym 
obserwowanie i przygotowania do zmian 

podatkowych, które w podatkach dochodowych 
wchodzą w życie co do zasady od początku nowego 
roku. W niniejszym, drugim numerze magazynu CITPoint 
podsumowujemy dla Państwa interesujące tematy 
bieżące oraz podkreślamy obserwowane trendy na 
najbliższy czas.

W 2021 r. oczekiwane jest pełne wejście w życie 
odraczanych od początku 2019 r. przepisów o podatku 
u źródła (WHT). Jest to właściwy moment, aby 
ostatecznie upewnić się co do zgodności stosowanych 
rozliczeń i procedur, w tym wystąpić o opinię 
o stosowaniu zwolnienia – w przypadkach, gdy jest to 
zasadne. Brak jednoznacznych objaśnień co do regulacji 
oczekujących oraz tych już obowiązujących (jak obowiązek 
zachowania należytej staranności) powodują natomiast, 
że są one w różny sposób interpretowane – przez 
praktyków, przedsiębiorców, organy podatkowe i sądy. 
Przywołujemy dla Państwa w tym zakresie ostatnie, 
interesujące trendy w orzecznictwie, które wydają się 
łagodzić zakres obowiązków po stronie przedsiębiorców. 
Warto przy tym zaznaczyć, że w najbliższym czasie 
przepisy o WHT mają zostać poddane finalnej nowelizacji. 

Kolejną kwestią, o której piszemy jest kontynuacja 
wprowadzania regulacji antyabuzywnych. Większość 
zmian dokonywanych w ostatnich latach w podatku 
CIT wynikała z wdrożenia przepisów Dyrektywy 
ATAD I. Obecnie należy z kolei przeanalizować, w jaki 
sposób Dyrektywa ATAD II i implementowane przepisy 
przeciwdziałające strukturom antyhybrydowym wpłyną 
na praktykę rozliczeń. Tym bardziej, że polskie prawo 
podatkowe, w przeciwieństwie do zagranicznych 
systemów, funkcjonuje nadal w dużym stopniu odrębnie 
od prawa bilansowego, co może naturalnie powodować 
różnice w ujmowaniu transakcji po obu jej stronach.

Przykładem już obserwowanych co do odrębności między 
prawem podatkowym i bilansowym jest także kwestia 
rozliczania kosztów w czasie. W niniejszym numerze 
zwracamy uwagę na najnowsze trendy w orzecznictwie 
w tym zakresie. 

Koniec roku oznacza także wypełnienie obowiązków 
z zakresu cen transferowych, odroczonych w tym 
roku z uwagi na pandemię COVID-19. Jedną z bardziej 
kontrowersyjnych kwestii była w ostatnim czasie 
kwestia możliwości złożenia oświadczenia o rynkowości 
transakcji w przypadku występowania tzw. nieodpłatnych 
świadczeń. Zastanawiamy się w tym kontekście, jak 
podejście organów i sądów do takich nieodpłatnych 
świadczeń w kontekście rynkowości transakcji wpływać 
może na zwrot podatku minimalnego od nieruchomości 
komercyjnych.
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Po raz kolejny wracamy także szczegółowo do kwestii 
odroczenia podatków. Mechanizm odroczenia, 
poprzednio rzadko stosowany, cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem w trakcie pierwszej fali pandemii 
i nadal pozostaje dostępną dla podatników możliwością 
zarządzania płynnością, szczególnie w kontekście 
niepewnej przyszłości.

Jeśli chodzi o plany legislacyjne, to poza oczekiwanymi 
ulgami na robotyzację i automatyzację, największe 
emocje budzi w ostatnim czasie tzw. „estoński CIT”, 
czyli plany legislacyjne wprowadzenia od 2021 r. wobec 
kwalifikowanych podmiotów mechanizmu odroczenia 
bieżącego CIT do momentu wypłaty dywidendy. Wstępny 
projekt przepisów nie spotkał się z entuzjazmem z uwagi 
na progi wejścia i konieczne do spełnienia warunki 
inwestycyjne. Projekt ten będzie na pewno gorąco 
dyskutowany i komentowany w najbliższych tygodniach 
i miesiącach.

Już w kolejnym numerze podsumujemy dla Państwa 
szczegółowo konkretne, a nie tylko zapowiadane na dziś 
plany legislacyjne wśród których jest wymieniony wyżej 
„estoński CIT”, zmiany do przepisów WHT, ale i także 
szersze zmiany w podatku CIT, wśród których szczególną 
uwagę zwraca powrót do pomysłu opodatkowania 
popularnych spółek komandytowych.
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Nowy mechanizm WHT: obowiązki płatnika 
w świetle najnowszego orzecznictwa 
sądów administracyjnych

W JAKI SPOSÓB NALEŻY DOCHOWAĆ NALEŻYTEJ 
STARANNOŚCI?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, płatnik 
zobowiązany jest do dochowania należytej staranności 
przy weryfikacji warunków uprawniających do niepobrania 
podatku, zastosowania zwolnienia bądź obniżonej stawki 
podatku bez względu na to, czy suma wypłat należności 
na rzecz jednego podatnika przekroczyła w danym roku 
podatkowym kwotę 2 mln zł. Należy przy tym wskazać, 
że na gruncie ustawy o CIT nie zdefiniowano pojęcia 
należytej staranności, ani nie wskazano warunków 
świadczących o jej dochowaniu. Jedyną wskazówką 
interpretacyjną w tym zakresie zawartą w ustawie o CIT 
jest to, że przy ocenie dochowania należytej staranności 
uwzględnia się charakter oraz skalę działalności 
prowadzonej przez płatnika, przy czym ustawodawca 
nie wskazał jednocześnie żadnych jasnych kryteriów tej 
oceny.

Wraz z wprowadzeniem nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) z dniem 
1 stycznia 2019 r. na płatników zostały nałożone dodatkowe obowiązki, a wśród nich 
obowiązek zachowania tzw. należytej staranności. Mimo, że od wprowadzenia nowych 
przepisów WHT minęło już ponad półtora roku, to kwestia ta wciąż budzi liczne 
wątpliwości dotyczące praktycznego stosowania przepisów, co potwierdzają najnowsze 
wyroki sądów administracyjnych.

Kwestia dochowania należytej staranności została 
jednakże poruszona w opublikowanym przez 
Ministerstwo Finansów projekcie objaśnień z dnia 19 
czerwca 2019 r. dot. zasad poboru podatku u źródła. 
Zawarto w nim przykłady działań, jakie powinien 
podjąć płatnik, aby dochować należytej staranności, 
przy czym katalog ten nie ma charakteru zamkniętego, 
a podejmowane działania powinny zostać każdorazowo 
dostosowane do zaistniałych okoliczności. Przykładowo, 
wyższy standard należytej staranności może być 
wymagany od płatnika w sytuacji, w której dokonuje on 
wypłat na rzecz danego podatnika na kilkaset tysięcy 
złotych w trakcie roku podatkowego. W takiej sytuacji, 
uzasadnione jest podejmowanie dodatkowych czynności 
weryfikacyjnych przez płatnika.

WNIOSKI PŁYNĄCE Z NAJNOWSZEGO 
ORZECZNICTWA SĄDÓW

Kwestią budzącą wiele wątpliwości w ostatnim czasie 
jest to, czy płatnik zobowiązany jest do dokonywania 
pełnej weryfikacji warunków niepobrania podatku, 
zastosowania zwolnienia bądź obniżonej stawki. 
Dyskusja w tym zakresie dotyczy w szczególności 
tego, czy płatnik musi dokonać weryfikacji warunków 
z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o CIT, niezależnie od 
faktu, czy próg 2 mln zł wypłat należności na rzecz 
jednego podatnika zostanie przekroczony. Kryteria te 
dotyczą m.in. spełnienia przez podatnika warunków do 
zastosowania zwolnienia wypłacanej należności z WHT, 
statusu rzeczywistego właściciela, czy też prowadzenia 
rzeczywistej działalności przez podatnika. W wydawanych 
dotychczas interpretacjach indywidualnych dominował 
pogląd jakoby dla zastosowania preferencyjnego 
opodatkowania koniecznym było przeprowadzenie pełnej 
weryfikacji warunków, w tym także tych z art. 28b ust. 
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pkt 4-6 ustawy o CIT, niezależnie od kwoty wypłacanych 
należności1. Wydaje się, że stanowisko Dyrektora 
KIS nawiązuje do projektu objaśnień WHT, w których 
podkreślono każdorazową konieczność weryfikacji statusu 
kontrahenta jako podatnika (rzeczywistego właściciela), 
w tym także poprzez pryzmat prowadzenia rzeczywistej 
działalności przez ten podmiot oraz weryfikacji rezydencji 
podatkowej odbiorcy należności. 

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się wojewódzkie 
sądy administracyjne w wydawanych w ostatnim czasie 
wyrokach dotyczących płatności kwalifikowanych na 
gruncie art. 7 danej UPO jako zyski przedsiębiorstw2. 
W ich ocenie, stanowisko prezentowane w wydawanych 
do tej pory interpretacjach jest błędne z uwagi na to, że 
Dyrektor KIS nie rozróżnia w nich dwóch różnych stanów 
prawnych, tj. wypłat do kwoty 2 mln zł i powyżej tej kwoty. 
Wprowadzenie wspomnianego rozgraniczenia byłoby 
pozbawione sensu, gdyby warunki weryfikacji w obu 
przypadkach miałyby być tożsame. Z tego też względu, 
w ocenie sądów, nie sposób przyjąć, że ustawodawca 
wprowadził do dwóch różnych sytuacji, dwóch różnych 
stanów prawnych takie same warunki weryfikacji.

W ocenie sądów pierwszej instancji, w przypadku 
wypłat na rzecz nierezydenta poniżej 2 mln zł, płatnik jest 
uprawniony do niepobrania WHT w oparciu o otrzymany 
certyfikat rezydencji, nie będąc przy tym zobligowanym do 
przeprowadzania poszerzonej weryfikacji. 

Konieczność przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji 
wynika z art. 26 ust. 7a ustawy o CIT, który ma 
zastosowanie wyłącznie do tych wypłat, które przekroczyły 
próg 2 mln zł na rzecz danego nierezydenta w roku 
podatkowym. Dopiero w takiej sytuacji, zdaniem sądów, 
na płatniku ciąży obowiązek przeprowadzenia rozszerzonej 
weryfikacji, tj. analizy czy spełnione są również przesłanki 
wynikające z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o CIT.

Wydaje się, że powyższe stanowisko prezentowane przez 
wojewódzkie sądy administracyjne mogłoby znaleźć 
odpowiednie zastosowanie również w przypadku innych 
rodzajów płatności nieprzekraczających progu 2 mln zł, 
w sytuacji, gdy UPO przewiduje bardziej korzystne zasady 
opodatkowania danego dochodu niż ustawa o CIT.

USTALANIE STATUSU ODBIORCY PŁATNOŚCI – CZY 
ZAWSZE KONIECZNE?

W ramach wprowadzenia nowego mechanizmu poboru 
podatku u źródła, z dniem 1 stycznia 2019 r. przyjęto nową 
definicję rzeczywistego odbiorcy (ang. beneficial owner). 
Należy przy tym zauważyć, że wspomniana definicja 
została znacząco rozszerzona w porównaniu z regulacjami 
unijnymi. Minister Finansów w wydanym projekcie 
objaśnień podkreślił, że przy dokonywaniu weryfikacji 
podatnika pod kątem posiadania statusu rzeczywistego 
właściciela decydujące znaczenie mają m.in. okoliczności 
ponoszenia ryzyka ekonomicznego związanego ze stratą 
lub utratą wartości danej należności, czy też możliwość 
samodzielnego decydowania o przeznaczeniu otrzymanej 
należności oraz prowadzenie rzeczywistej działalności 
gospodarczej w kraju siedziby. 

W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na stanowiska 
ekspertów, którzy niejednokrotnie podkreślali, że 
wprowadzone przez polskiego ustawodawcę regulacje, 
uzależniające możliwość zastosowania zwolnienia 
podatkowego od spełnienia przez podatnika przesłanki 
prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej oraz 
legitymowania się statusem rzeczywistego właściciela, 
wydają się nieadekwatnie wysokie, a w efekcie sprzeczne 
z Dyrektywą Parent-Subsidiary, regulującą zwolnienie 
z podatku u źródła dywidend wypłacanych na rzecz 
udziałowca posiadającego odpowiednie zaangażowanie 
kapitałowe w spółce wypłacającej.

2  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 2283/19; 
wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2262/19, 
wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 lipca 2020 r., sygn. I SA/Kr 1268/19 czy też 
wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2400/19.

1 Przykładowo interpretacja Dyrektora KIS z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. 
0114-KDIP2-1.4010.406.2019.2.KS.
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Z takim stanowiskiem nie zgadzał się jednak Dyrektor KIS, 
który w wydawanych interpretacjach zajmował stanowisko, 
że w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz zagranicznych 
podatników, płatnicy są zobowiązani do weryfikacji statusu 
rzeczywistego odbiorcy płatności celem skorzystania 
ze zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy 
o CIT3. Ponadto Dyrektor KIS podkreślał, że w ramach 
należytej staranności nie można ograniczać się jedynie 
do weryfikacji warunków zastosowania wspomnianego 
zwolnienia. W efekcie płatnik wypłacający dywidendę 
ma także obowiązek sprawdzać, czy istnieją okoliczności 
uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa 
w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko wydawało się sprzeczne z samą 
treścią ustawy, co zresztą było wielokrotnie podnoszone 
przez podatników wchodzących w spór z organami 
podatkowymi. W przepisach będących podstawą 
zastosowania zwolnienia dywidendy z opodatkowania 
podatkiem u źródła, nie ma bowiem odniesienia do instytucji 
rzeczywistego odbiorcy. Fakt ten dostrzegły wojewódzkie 
sądy administracyjne wydając w ostatnim czasie przychylny 
podatnikom wyrok4. W przedmiotowym rozstrzygnięciu 
Sąd stwierdził, że w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz 
zagranicznego udziałowca uzyskanie prawa do zwolnienia 
podatkowego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT nie wymaga 
spełnienia dodatkowych warunków wynikających z art. 28b 
ust. 4 pkt 5-6 ustawy o CIT. Należy bowiem zaznaczyć, że 
przesłanki uprawniające do skorzystania ze wspomnianego 
zwolnienia określone zostały wyłącznie w art. 22 ust. 4 
ustawy o CIT. Stąd, jeśli podatnik spełnia warunki tam 
zawarte, to może skorzystać z powyższej preferencji. Nie 
jest on natomiast zobligowany do wypełnienia żadnych 
innych przesłanek. 

Odmienne stanowisko zaprezentowane zostało natomiast 
przez WSA w Gliwicach, który nie zgodził się ze skarżącą 
spółką, że w przypadku wypłaty dywidendy spełnienie 
przesłanek wynikających jedynie wprost z art. 22 ust. 
4 pozwoli płatnikowi na zastosowanie zawartego tam 
zwolnienia5. 

Co równie istotne, w projekcie objaśnień zwrócono uwagę, 
że dla przyznania preferencji wynikających z danej umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, konieczna jest 
weryfikacja osoby podatnika, a więc ustalenie wobec kogo 
powstał obowiązek podatkowy, niezależnie od tego, czy 
w danej umowie został przewidziany wymóg weryfikowania 
statusu odbiorcy płatności jako rzeczywistego właściciela. 
Na poparcie tego stanowiska przytoczono szereg wyroków 
NSA wydawanych w ostatnich latach, zgodnie z którymi 
dla zastosowania właściwej UPO należy w pierwszej 

5  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. I SA/Gl 1083/19.

4  Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r., sygn. I SA/Wr 977/19. 

3  Przykładowo interpretacje Dyrektora KIS z dnia 27 września 2019 r., sygn. 
0111-KDIB2-1.4010.344.2019.1.BKD oraz 0114-KDIP2-1.4010.323.2019.2.AJ. 
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kolejności ustalić rezydencję podatkową odbiorcy płatności6. 
Pogląd wyrażony przez WSA w Gliwicach w przytoczonym 
wcześniej wyroku jest zatem zbieżny ze stanowiskiem 
prezentowanym przez Ministerstwo Finansów w projekcie 
objaśnień.

Taka interpretacja znowelizowanych przepisów na gruncie 
podatku u źródła wydaje się być niespójna z samym celem 
i treścią UPO. W sytuacji, w której dana umowa nie zawiera 
odniesienia do instytucji beneficial owner, nie ma bowiem 
podstaw aby kwestia ta została odmiennie uregulowana na 
gruncie ustawy o CIT, prowadząc w efekcie do nałożenia na 
płatników nowych obowiązków przy wypłacie zagranicznych 
należności. 

Konkludując, należy podkreślić, że w ostatnim czasie 
pojawiły się przychylne płatnikom stanowiska sądów 
administracyjnych w zakresie ich obowiązków przy 
wypłacie należności na rzecz podmiotów zagranicznych. 
Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, w przypadku 
wypłat należności zakwalifikowanych na gruncie danej 
UPO jako zyski przedsiębiorstw poniżej 2 mln zł, płatnik 
jest uprawniony do niepobrania WHT jedynie w oparciu 
o otrzymany certyfikat rezydencji, nie będąc przy tym 
zobligowanym do przeprowadzania poszerzonej weryfikacji, 
a więc m.in. do sprawdzenia czy podatnik jest rzeczywistym 
odbiorcą wypłacanych należności oraz czy prowadzi 
rzeczywistą działalność w państwie rezydencji.

Natomiast w odniesieniu do wypłaty dywidendy pojawił 
się wyrok, zgodnie z którym dla skorzystania ze zwolnienia 
przewidzianego w ustawie o CIT nie jest konieczna 
weryfikacja statusu rzeczywistego odbiorcy. Z pewnością 
powyższe rozstrzygnięcia należy ocenić pozytywnie jako 
próba wyjaśnienia niejasnych regulacji, wprowadzonych 
dość pospiesznie. Na tym etapie należy jednakże podkreślić, 
że wszystkie z zaprezentowanych w niniejszym artykule 
wyroków są wyrokami nieprawomocnymi, a więc warto 
w tym zakresie monitorować stanowiska zajmowane przez 
sądy administracyjne w wydawanych wyrokach i czekać 
na ostateczne rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii przez 
Naczelny Sąd Administracyjny. 

W tym momencie warto wskazać, że Ministerstwo 
Finansów pracuje obecnie nad nowelizacją przepisów 
ustawy o CIT w zakresie podatku u źródła. Planowane 
zmiany mają dotyczyć m.in. definicji rzeczywistego 
właściciela, a także doprecyzowaniu ma ulec wymóg 
należytej staranności z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, 
w efekcie czego standard staranności wobec podmiotów 
powiązanych ma być wyższy niż w przypadku podmiotów 

niepowiązanych. Jedna z najbardziej istotnych zmian 
będących przedmiotem dyskusji MF jest zawężenie 
mechanizmu pay and refund, czyli obligatoryjnego poboru 
podatku przy płatnościach przekraczających 2 mln zł 
w stosunku do jednego podmiotu w roku podatkowym, 
tylko do płatności „biernych”, czyli tych wymienionych 
w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 22 ust. 1 ustawy o CIT (m.in. 
odsetek, opłat licencyjnych, dywidend). 

Ponadto, Ministerstwo w ramach nowelizacji chce 
wprowadzić także kilka zmian co do kwestii technicznych, 
tj. zmianę nazwy „opinii o stosowaniu zwolnienia” na 
„opinię o stosowaniu preferencji” oraz wydłużenie 
terminu jej ważności (36 miesięcy) tak, aby w przypadku 
opinii już uzyskanych wspomniany termin liczył się od 
momentu wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 
roku znowelizowanych przepisów, a więc przy założeniu 
braków zmian w stanie faktycznym obowiązywałyby one 
do końca 2023 r. Dodatkowo, analogiczne rozwiązanie 
ma zostać wprowadzone do ustawy o PIT. Ponadto, 
wśród proponowanych zmian można znaleźć również 
złagodzenie kar na gruncie KKS za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia płatnika lub oświadczenia przy składaniu 
wniosku o zwrot WHT, przy czym MF nie udzielił na tym 
etapie wyjaśnień której z tych kar ma dotyczyć złagodzenie. 
Projekt ustawy ma trafić do konsultacji publicznych w ciągu 
najbliższych tygodni.   
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6  Wyrok NSA z dnia 20 października 2017, sygn. II FSK 2594/15, analogicznie 
w wyrokach z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 1674/16, z dnia 30 listopada 
2016 r., sygn. II FSK 3107/14 oraz z dnia 18 marca 2016 r., sygn. II FSK 82/14.
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Zmiana stanowiska 
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w kontekście rozliczania 
kosztów podatkowych  
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z ujęciem bilansowym
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Ustalając podstawę opodatkowania dla potrzeb podatku 
dochodowego od osób prawnych należy odwołać się do 
ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z odrębnymi 
regulacjami prawa bilansowego. Dodatkowo sama ustawa 
o podatku dochodowym CIT niejednokrotnie posługuje 
się pojęciami i terminami określonymi w ustawie 
o rachunkowości i innych regulacjach związanych z tą 
gałęzią prawa. Z tego też względu osoby odpowiedzialne 
za rozliczenia podatkowe muszą często odwołać się do 
ujęcia księgowego danej transakcji i na tej podstawie 
podjąć decyzję co do sposobu rozliczenia dla celów 
podatkowych.

Z drugiej jednak strony, dominuje pogląd o autonomii 
prawa podatkowego w stosunku do innych gałęzi prawa 
(w szczególności prawa bilansowego). Autonomia ta 
zasadniczo polega na tym, że znaczenie pojęć i terminów 
wskazanych w ustawach podatkowych jest niezależne 
i odrębne od jednakowo brzmiących pojęć występujących 
w innych dziedzinach prawa, o ile brak jest szczególnego 
odesłania do tych innych aktów prawnych. Oznacza to, 
że jeżeli prawo podatkowe wprost nie nakazuje rozumieć 
danego wyrażenia w sposób, w jaki zostało to nadane 
w innych dziedzinach prawa, to wyrażenie to w prawie 
podatkowym można, ale nie trzeba, w taki sam sposób 
rozumieć. 

Odnosząc się do rozliczeń podatku dochodowego, pogląd 
o autonomii prawa podatkowego nierzadko prowadzi 
do wystąpienia różnic w ujęciu zdarzeń gospodarczych 
dla celów podatkowych i księgowych. Choć można by 
mnożyć liczne przykłady takich różnic, to wydaje się, że 
rozliczanie kosztów pośrednich w czasie stanowi jednak 
kwestie budzącą największe wątpliwości interpretacyjne. 
Potwierdzają to liczne indywidualne interpretacje 
podatkowe, jak i bogate orzecznictwo sądowe, które 
odnoszą się do możliwości wpływu ujęcia bilansowego na 
rozliczenia podatkowe. Z tego też względu w tym artykule 
skupiamy się przede wszystkim na wpływie ujęcia 
księgowego na rozliczenie kosztów pośrednich w czasie 
(choć komentowane regulacje są bardziej złożone i wiążą 
się jeszcze z innymi aspektami księgowymi).

Zgodnie z ogólną zasadą, jako koszty pośrednie należy 
traktować te koszty, w przypadku których nie jest 
możliwe przypisanie określonego przychodu z nimi 
związanego, jak również okresu, w którym ten przychód 
został uzyskany. Z kolei regulacje podatkowe znajdujące 
zastosowanie do rozliczenia kosztów pośrednich 
zostały wskazane w art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT. 
Z treści tych regulacji wynika, że koszty pośrednie będą 
potrącalne dla celów podatkowych „w dacie poniesienia”, 
o ile nie dotyczą rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych 
biernych. Za „dzień poniesienia” kosztów pośrednich 
uważa się dzień, na który ujęto taki koszt w księgach 
rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej 
faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na 

podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury 
(rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to 
ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów. Dodatkowo, jeżeli koszty te 
dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie 
jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego 
roku podatkowego, w takim przypadku stanowią KUP 
proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Sformułowanie zawarte w 15 ust. 4e ustawy o CIT, 
tj. „dzień na który ujęto taki koszt w księgach 
rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie (…)” już 
od wejścia w życie (1 stycznia 2007 r.) powodowało 
liczne wątpliwości interpretacyjne dla podatników 
i organów podatkowych w zakresie oddziaływania prawa 
bilansowego na rozliczenia podatkowe, w związku z czym 
dochodziło do licznych sporów w tym zakresie. W świetle 
dotychczas wydawanych interpretacji i wyroków 
sądowych można przyjąć, że na przestrzeni tego okresu 
wykształciły się dwa odmienne stanowiska.
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Zgodnie z pierwszym stanowiskiem przyjmuje 
się, że powyższe sformułowanie wprost odnosi 
się do bilansowych zasad rozpoznawania kosztów 
w księgach rachunkowych (tj. wskazuje na konieczność 
rozpoznania danego wydatku jako kosztu podatkowego 
dopiero w momencie, w którym został on właściwie 
zaksięgowany jako koszt, w szczególności zostanie on 
wykazany na odpowiednich kontach, w myśl prawa 
bilansowego). W praktyce oznacza to, że dla potrzeb 
ustalania momentu potrącalności kosztów pośrednich 
prawo bilansowe będzie miało wpływ na kształtowanie 
zasad rozliczeń podatkowych. Stanowisko to dotychczas 
dominowało w interpretacjach indywidualnych 
wydawanych przez organy podatkowe (choć zdarzały się 
przypadki odmiennego podejścia). 

Natomiast drugie stanowisko zakłada, że sformułowanie 
to odnosi się tylko do wskazania daty (roku 
podatkowego), pod jaką dany wydatek może zostać 
rozpoznany jako koszt podatkowy (tj. dzień ujawnienia 
danego wydatku w księgach rachunkowych). 
W przypadku tego stanowiska podkreśla się bowiem 
zasadę autonomii prawa podatkowego. W konsekwencji 
uznaje się, że prawo bilansowe jest odrębne od 
prawa podatkowego i nie stanowi dodatkowych 
regulacji kształtujących zasady rozliczeń podatkowych. 
Stanowisko to jest powszechnie aprobowane przez 
sądy administracyjne. Zarówno wojewódzkie sądy 
administracyjne, jak i Naczelny Sąd Administracyjny co 
do zasady wskazują, że wykładnia art. 15 ust. 4e ustawy 
o CIT nie nakazuje odwoływać się w kwestii ustalenia 
momentu rozliczenia kosztów pośrednich do prawa 
bilansowego. 

W tym miejscu należy podkreślić, że najczęściej sprawy 
rozpatrywane przez sądy administracyjne dotyczyły tych 
sytuacji, kiedy to sami podatnicy dążyli do uzyskania 
potwierdzenia stanowiska, że ujęcie bilansowe nie 
powinno wpływać na rozliczenia podatkowe. Stąd 
też wielu podatników stosowało podejście wyrażane 
dotychczas przez organy podatkowe, co miało im 
zapewnić brak sporu z administracją skarbową. 

Celem zobrazowania powyższego problemu można 
wskazać indywidualną interpretację podatkową z dnia 8 
kwietnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.113.2018.11.
KK/OK, wydaną po uprawomocnieniu się wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 1850/18. 
W przedmiotowej sprawie wnioskodawca został 
obciążony tzw. opłatami przygotowawczymi (prowizjami) 
za uruchomienie dostępu do środków udostępnionych 
przez konsorcjum banków. W związku z tym powziął on 
wątpliwość, kiedy wydatki na powyższe prowizje może 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W jego 
ocenie wydatki te mogły zostać zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów w całości jednorazowo – w dacie 
poniesienia rozumianej jako data ujęcia w księgach, 
jako tzw. koszt pośredni. Organ podatkowy nie zgodził 
się ze stanowiskiem wnioskodawcy i stwierdził, że 
moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest 
w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania 
go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Organ zwrócił 
uwagę, że jeżeli zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie 
o rachunkowości, poniesione koszty w postaci prowizji 
rachunkowo podlegają rozpoznaniu w czasie (poprzez 
rozliczanie międzyokresowe kosztów), to analogicznie 
- również podatkowo - należy przedmiotowe koszty 
rozpoznawać w czasie.

Wnioskodawca nie zgodził się ze stanowiskiem organu 
i zaskarżył wydaną interpretację do sądu. Jak wskazano 
w wyroku, zasadny był zarzut, że wydatki na prowizję, 
które kwalifikowane są jako koszty pośrednio związane 
z przychodem, inne niż koszty, o których mowa w art. 15 
ust. 4 zd. drugie ustawy o CIT, należy zaliczać do kosztów 
uzyskania przychodów w momencie zaksięgowania, jako 
koszt rachunkowy, co skutkowało błędnym przyjęciem, że 
w okolicznościach opisanych we wniosku o interpretację 
indywidualną, skarżąca powinna koszty te rozliczać 
w czasie analogicznie do zasad przyjętych dla potrzeb 
rachunkowości. 
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Należy wskazać, że ustawodawca podejmował już 
próby rozwiązania przedmiotowego sporu w formie 
wprowadzenia stosownych regulacji do ustawy o CIT 
(potwierdzających stanowisko prezentowane przez organy 
podatkowe, zgodnie z którym ujęcie bilansowe określa 
moment potrącalności kosztów pośrednich – projekt 
Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (projekt z dnia 6 lipca 
2017 r.). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy 
nowelizującej celem zmian miało być jednoznaczne 
powiązanie momentu zaliczenia danego kosztu do 
kosztów podatkowych z momentem jego bilansowego 
rozliczenia, tj. z momentem, w którym dany koszt (odpis) 
jest przez jednostkę rachunkowo uwzględniany dla 
potrzeb ustalenia wyniku finansowego (rachunkowego). 
Ostatecznie jednak zaproponowana zmiana nie została 
wprowadzona, a spory podatników z administracją 
skarbową co do momentu rozliczenia kosztów pośrednich 
nadal nie ustają. 

Z treści tego projektu można byłoby odnieść wrażenie, 
że nastąpi ugruntowanie dotychczasowego stanowiska 
organów podatkowych. Aktualna praktyka jednak 
pokazuje, że byłoby to mylne wrażenie. Na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat można bowiem zaobserwować 
radykalną zmianę stanowiska organów podatkowych 

w tym zakresie. W wydawanych interpretacjach 
indywidualnych organy podatkowe coraz częściej 
odwołują się do zasady autonomii prawa podatkowego 
uznając jednocześnie, że moment rozliczania dla celów 
bilansowych kosztów pośrednich w wyniku księgowym 
nie powinien wpływać na potrącalność tych kosztów dla 
celów podatkowych (por. m.in. interpretacja Dyrektora 
KIS z dnia 6 maja 2020 r. 0111-KDIB2-1.4010.47.2020.1.PB 
dotycząca sposobu rozliczania prowizji od udzielenia 
kredytu).  

Taka sytuacja prowadzi do ryzyka podatkowego po 
stronie tych podatników, którzy rozliczają dla potrzeb 
CIT w czasie koszty o charakterze pośrednim zgodnie 
z ujęciem bilansowym (np. jako koszty dotyczące RMK 
czynne, czy też koszty prac rozwojowych w rozumieniu 
prawa bilansowego). W ich przypadku może dojść do 
sytuacji, kiedy to pierwotne ujęcie wydatku w księgach 
nastąpiło w okresie, który uległ już przedawnieniu. 
W takiej sytuacji podatnik nie będzie mieć możliwości 
dokonania korekty, jeżeli administracja skarbowa będzie 
kwestionować rozliczania kosztów pośrednich w czasie. 

Mając to na uwadze zasadne wydaje się zweryfikowanie 
dotychczasowego podejścia i szukanie argumentów 
innych niż ujęcie bilansowe, które mogłyby uzasadniać 
rozliczanie kosztów w czasie. W tym zakresie warto 
zwrócić uwagę, że same regulacje ustawy o podatku 
dochodowym dają taką możliwość w art. 15 ust. 4d. 
Być może odwołanie się do tej regulacji (zamiast ujęcia 
bilansowego) zakończy wieloletnią dyskusję nad tym, 
w którym momencie koszty pośrednie powinny zostać 
rozliczone dla celów podatkowych.    

Jacek Kendysz
starszy konsultant w zespole  
ds. CIT w KPMG w Polsce

Jarosław Nożewski
starszy menedżer w zespole ds. 
CIT w KPMG w Polsce
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W dniu 25 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw 
opublikowana została Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, 
ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi 
państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1106). Wprowadzone Ustawą zmiany do przepisów 
o VAT, Ordynacji podatkowej, o wymianie informacji 
podatkowych, o Krajowej Administracji Skarbowej czy 
Kodeksu karnego skarbowego, weszły w życie z 1 
lipca 2020 roku, zaś przepisy nowelizujące Ustawy 
o podatkach dochodowych obowiązywać będą od 1 
stycznia 2021 roku.

Najnowsze polskie przepisy implementują rozwiązania 
Dyrektyw ATAD I i ATAD II mające neutralizować skutki 
stosowania struktur i instrumentów hybrydowych, 
które były wykorzystywane celem unikania lub 
ograniczania opodatkowania z powodu rozbieżności 
w kwalifikacji prawnej takich struktur czy instrumentów 
między państwami (ang. hybrid mismaches). 
Dyrektywy są efektem prac podejmowanych na forum 
międzynarodowym, w szczególności przez OECD 
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 
w ramach projektu BEPS (ang. Base Erosion and Profit 

Shifting). Punktem wyjścia dla prac stał się raport OECD 
opublikowany w 2013 roku o przeciwdziałaniu BEPS. Od 
tego czasu, skrót BEPS stał się synonimem globalnego 
projektu OECD i państw stowarzyszonych w grupie 
G20. Wypracowane przez OECD piętnaście działań (ang. 
Actions), określane łącznie jako Projekt BEPS, ma na 
celu wdrożenie jednolitych zasad międzynarodowego 
opodatkowania, w założeniu eliminujących zjawisko erozji 
podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków między 
jurysdykcjami podatkowymi.

NOWY ROZDZIAŁ 3A W USTAWIE O CIT 

Nowelizacja wprowadza do ustawy o CIT nowy Rozdział 
3a (przepisy art. 16n-16t), po raz pierwszy regulujący 
wprost kwestie instrumentów i struktur hybrydowych 
oraz polskich skutków podatkowych rozbieżności w ich 
kwalifikowaniu przez różne państwa. Nowy rozdział 
ustawy o CIT posługuje się własnymi definicjami, 
zarówno w odniesieniu do transakcji i podmiotów 
hybrydowych, jak również dla własnych potrzeb określając 
znaczenie pojęć „podmiotu powiązanego”, „instrumentu 
finansowego” czy „rezydenta podatkowego”.

Dyrektywa ATAD 2: 
nowe obowiązki, które 
będą spoczywały 
na podatnikach po 
implementacji dyrektywy 
w Polsce
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W świetle nowych przepisów, za podmioty hybrydowe 
uznawać należy takie, które są odmiennie rozpoznawane 
w różnych jurysdykcjach podatkowych, np. uznawane 
jako transparentne podatkowo w jednym państwie 
i jednocześnie jako nietransparentne w drugim. Nowe 
przepisy dotyczą również transakcji (instrumentów 
hybrydowych) prowadzących do występowania różnic 
w uwzględnianiu dla celów podatkowych przychodów 
i kosztów rozpoznawanych przez podatników w Polsce. 

Najważniejsze zmiany odnoszą się do następujących 
zagadnień:

• podwójnego odliczenia kosztów lub odliczenia bez 
opodatkowania,

• podwójnej rezydencji podatkowej podmiotu,

• pominiętego stałego zakładu.

PODWÓJNE ODLICZENIE KOSZTÓW LUB ODLICZENIE 
BEZ OPODATKOWANIA 

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, głównym 
celem wprowadzanych regulacji jest przeciwdziałanie 
wykorzystywania rozbieżności w traktowaniu danego 
podmiotu lub transakcji przez różne jurysdykcje 
podatkowe dla potrzeb podwójnego odliczenia kosztów 
lub uznania i odliczenia tych kosztów bez rozpoznawania 
przychodów. 

W praktyce nowe przepisy wymagają od podatników 
przeprowadzenia analiz dokonanych płatności pod 
kątem wykorzystywania instrumentów hybrydowych 
lub występowania podmiotów hybrydowych, ponieważ 
płatności takie podlegać będą wyłączeniu z kosztów 
podatkowych. Nowe przepisy wskazują przypadki, 
w których podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo 
do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów 
płatności podlegających podwójnemu odliczeniu, tj. 
odliczeniu od podstawy opodatkowania w więcej niż 
jednej jurysdykcji podatkowej (ang. double deduction). 

Podatnik nie będzie mógł również uwzględnić w kosztach 
uzyskania przychodów płatności podlegających odliczeniu 
od podstawy opodatkowania w jednej jurysdykcji bez 
odpowiadającego mu ujęcia tej płatności w podstawie 
opodatkowania w innej jurysdykcji (ang. deduction/no 
inclusion).

W przypadku stosowania struktur lub instrumentów 
hybrydowych, nowe przepisy wprowadzają również 
obowiązek wykazania w przychodach podatkowych 
niektórych wpłat, zarachowanych należności lub innych 
świadczeń, gdy są one wyłączone z przychodów na 
mocy innych przepisów ustawy o CIT. Obowiązek 
wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu płatności lub 
zaliczenia do przychodów wspomnianych powyżej wpłat, 
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należności i świadczeń ma występować tylko wówczas, 
kiedy odliczenie bez opodatkowania zostanie dokonane 
przez podmioty powiązane lub w ramach uzgodnienia 
strukturalnego.

PODWÓJNA REZYDENCJA PODATKOWA PODMIOTU 
(ANG. DUAL RESIDENT MISMATCHES) 

Kolejne zmiany dotyczą przypadku podwójnej rezydencji 
podatkowej, tj. sytuacji, w której dwa państwa uznają ten 
sam podmiot jako własnego rezydenta podatkowego, 
podlegającego w tych państwach opodatkowaniu 
od całości dochodów, niezależnie od miejsca ich 
uzyskiwania. W takim przypadku polskiemu podatnikowi 
nie będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia 
wydatków w kosztach uzyskania przychodu lub do 
pomniejszenia dochodów o straty, w sytuacji gdy te 
koszty lub straty:

1. podlegają odliczeniu w co najmniej dwóch 
państwach, w których ten podatnik jest traktowany 
jako rezydent,

2. nie odpowiadają podwójnie wykazanemu dochodowi 
(przychodowi).

Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie, 
jeżeli podatnik będzie uznany za polskiego rezydenta 
podatkowego oraz co najmniej jednego, innego państwa 
członkowskiego UE, zaś polska rezydencja podatkowa 
nie wynika z zastosowania właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. 

POMINIĘTY STAŁY ZAKŁAD (AND. DISREGARDED 
PERMANENT ESTABLISHMENT) 

Nowelizacja reguluje również kwestię hybrydowego 
traktowania zagranicznych zakładów (ang. Permanent 
Establishments). Na mocy nowych przepisów, gdy 
zagraniczny zakład polskiego rezydenta podatkowego nie 

jest traktowany jako zakład przez państwo jego położenia 
(tzw. „pominięty stały zakład”), do przychodów podatnika 
będą zaliczane przychody zakładu, które byłyby przypisane 
do tej placówki, w sytuacji gdyby była ona traktowana jak 
zagraniczny zakład przez państwo jej położenia. 

Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania, 
jeżeli obowiązek stosowania zwolnienia dochodów 
pominiętego zagranicznego zakładu wynikać będzie 
z ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania obowiązującej między Polską a innym 
państwem spoza UE.

PODSUMOWANIE 

Nowe przepisy dotyczące neutralizowania skutków 
stosowania struktur i instrumentów hybrydowych 
wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku i będą miały 
zastosowanie do dochodów (przychodów) w roku 
podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 
2020 roku. Celem regulacji jest przede wszystkim 
uszczelnienie podatków dochodowych, i wpisują się one 
w działania podejmowane przez państwa OECD celem 
przeciwdziałania praktykom zaniżającym opodatkowanie. 

Z perspektywy praktycznej, zmiany zwiększać będą 
zakres analizy rozliczeń transgranicznych dokonywanych 
przez polskich podatników pod kątem możliwości ujęcia 
płatności w kosztach podatkowych lub obowiązku 
wykazywania w Polsce zagranicznych przychodów. 
Podatnicy będą musieli weryfikować np. sposób 
rozliczenia transakcji przez powiązanych kontrahentów, 
celem ustalenia czy dany wydatek spełnia przesłanki 
obligatoryjnego wyłączenia go z kosztów podatkowych.  
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W wielu grupach kapitałowych występują świadczenia udzielane nieodpłatnie, takie jak 
poręczenia, gwarancje lub pożyczki. Tego rodzaju transakcje, mimo że zwykle wynikają ze 
strategii grupy podmiotów powiązanych, mogą jednak wiązać się z ryzykiem w świetle 
nowych przepisów o cenach transferowych oraz regulacji o tzw. podatku minimalnym od 
nieruchomości komercyjnych.

Nieodpłatne świadczenie a rynkowy 
charakter transakcji – rozważania 
na gruncie przepisów o cenach 
transferowych i podatku minimalnym od 
nieruchomości komercyjnych
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NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIE NA GRUNCIE USTAWY 
O CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, wartość 
rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 
odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub 
częściowo odpłatnych świadczeń stanowi przychód 
podatkowy. 

Celem tego przepisu jest opodatkowanie przychodów 
we właściwej wartości w przypadku stosowania cen, 
których nie można uznać za rynkowe. Regulacja ta odnosi 
się zarówno do transakcji z podmiotami powiązanymi, jak 
i niepowiązanymi.

OŚWIADCZENIE O RYNKOWOŚCI TRANSAKCJI

Mimo że konieczność rozpoznania przychodu w związku 
z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia zasadniczo 
nie budzi wątpliwości, taka transakcja może jednak 
wiązać się z kontrowersjami w świetle nowych regulacji 
o cenach transferowych, które rozszerzają zakres 
oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r., 
podmioty powiązane, które mają obowiązek sporządzenia 
lokalnej dokumentacji cen transferowych, są również 
zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w art. 11m ust. 2 ustawy o CIT. W oświadczeniu podatnik 
potwierdza, że: 
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1. lokalna dokumentacja cen transferowych została 
sporządzona, 

2. ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych 
dokumentacją są ustalone na warunkach, które 
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. 

Zakres oświadczenia został istotnie rozszerzony – zgodnie 
z wcześniej obowiązującymi przepisami w oświadczeniu 
potwierdzano jedynie fakt sporządzenia dokumentacji. 
Co istotne, złożenie fałszywego oświadczenia podlega 
sankcjom wynikającym z kodeksu karnego skarbowego 
(m.in. art. 56c KKS).

W związku z tym pojawia się pytanie, czy kierownik 
jednostki może złożyć oświadczenie o rynkowych 
warunkach transakcji, w ramach której podatnik 
otrzymuje nieodpłatne świadczenie i rozpoznaje z tego 
tytułu przychód podatkowy. 

NIEKORZYSTNE PODEJŚCIE ORGANÓW 
PODATKOWYCH

Powyższa wątpliwość była przedmiotem dwóch 
interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej z dnia 28 lutego 2020 r. (sygn. 
0111-KDIB1-1.4010.544.2019.1.BK oraz 0111-KDIB1-
2.4010.495.2019.1.AW).

W obu przypadkach wnioskodawcy zwrócili się do 
organu z pytaniem, czy będą uprawnieni do złożenia 
oświadczenia w sytuacji otrzymania od wspólników 
nieodpłatnych poręczeń, jeżeli rozpoznają z tego 
tytułu przychód podatkowy odpowiadający wartości 
wynagrodzenia, jaką ustaliłyby podmioty niepowiązane. 
W obu przypadkach wnioskodawcy uznali, że będą 
uprawnieni do złożenia takiego oświadczenia. 

W pierwszym wniosku podatnik wskazał, że to wartość 
rozpoznanego przychodu dla celów podatkowych 
z nieodpłatnego świadczenia, a nie wartość ustalonego 
wynagrodzenia, stanowi cenę transferową w rozumieniu 
ustawy o CIT, a jednocześnie otrzymanie (nieodpłatnego) 
poręczenia jest transakcją kontrolowaną. Potwierdza to 
wykładnia celowościowa art. 11c ustawy o CIT, który ma 
na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania 
w Polsce. W analizowanym przypadku podatnik 
rozpoznaje wartość otrzymanego świadczenia jako 
przychód, zatem mimo braku wynagrodzenia nie dochodzi 
do zaniżenia dochodu. Również w drugim wniosku 
podkreślono, że opodatkowanie wartości rynkowej 
nieodpłatnego świadczenia jest prawidłowe i zgodne 
z art. 11c ustawy o CIT, gdyż nie skutkuje zaniżeniem 
podstawy opodatkowania – wskutek rozpoznania 
przez wnioskodawcę przychodu podatkowego, cena 
transferowa będzie ustalana na warunkach rynkowych.  

W obu przypadkach Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej uznał stanowisko podatników za 
nieprawidłowe. Organ potwierdził co prawda, że 
rozpoznanie przychodu z tytułu nieodpłatnego 
świadczenia jest prawidłowe, jednak uznał, że wartość 
tego przychodu nie stanowi ceny transferowej, jaką 
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. 
Organ wskazał bowiem, że skutki finansowe 
i podatkowe rozpoznania przychodu podatkowego 
z tytułu nieodpłatnego świadczenia są odmienne od 
rezultatów transakcji otrzymania odpłatnego poręczenia, 
z tytułu której podatnik rozpoznałby koszt podatkowy. 
Tym samym w ocenie organu wnioskodawcy nie 
będą uprawnieni do złożenia ww. oświadczenia 
pomimo rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania 
nieodpłatnego poręczenia. 
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UCHYLENIE INTERPRETACJI PRZEZ WSA

W wyroku z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. I SA/Wr 269/20) 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, 
w związku ze złożoną przez podatnika skargą na pierwszą 
z przywołanych powyżej interpretacji indywidualnych, 
uchylił zaskarżoną interpretację. 

WSA wskazał, że w sprawie doszło do naruszenia 
prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię 
art. 11m ust. 2 w związku z art. 11c ust. 1 i 2 ustawy 
o CIT. W ocenie WSA organ niesłusznie uznał, że pojęcia
transakcji kontrolowanej i ceny transferowej muszą
wiązać się z wystąpieniem odpłatności. Błędna była także
konkluzja, że w sprawie nie występuje cena transferowa
ze względu na to, że jest ona nierynkowa.

Zdaniem WSA definicja transakcji kontrolowanej zawarta 
w art. 11a ustawy o CIT obejmuje także sytuację będącą 
przedmiotem zapytania podatnika. Sposób interpretacji 
dokonanej przez organ wskazywałby, że w sprawie 
nie istnieje transakcja, którą należałoby wykazać 
w dokumentacji cen transferowych, a więc zbędne 
byłoby także złożenie oświadczenia, co jest sprzeczne 
z celem ustawy. WSA wskazał, że wykładnia przepisów 
nie powinna bazować jedynie na definicjach zawartych 
w ustawie, a uwzględniać cel przepisów o cenach 
transferowych oraz wykładnię systemową wewnętrzną. 

WSA podkreślił, że należy wziąć pod uwagę ogólny 
cel przepisów o cenach transferowych. Zgodnie z art. 
11c ust. 1 i 2 ceny powinny być ustalane na warunkach 
rynkowych i nie mogą prowadzić do erozji podstawy 
opodatkowania. Jednocześnie w analizowanej sprawie 
podatnik rozpoznając przychód podatkowy 
z nieodpłatnego świadczenia, deklaruje podatek 
wyższy niż w sytuacji, w której poręczenie byłoby 
odpłatne – tym samym nie dochodzi do zaniżenia 
podstawy opodatkowania. 

Dodatkowo ze względu na fakt, że regulacje art. 11c 
ust. 2 i 4 ustawy o CIT dają organom podatkowym 
prawo modyfikowania transakcji w określonych 
przypadkach (tzw. recharakteryzacja lub pominięcie 
transakcji), to zdaniem WSA takie samo uprawnienie, 
na warunkach określonych w art. 11c, należy przyznać 
podatnikowi w analizowanym przypadku. 

Warto zaznaczyć, że na dzień przygotowania niniejszego 
artykułu wyrok jest nieprawomocny.

RYNKOWOŚĆ TRANSAKCJI A PODATEK MINIMALNY

Powyższa kwestia ma również istotne znaczenie 
z perspektywy przepisów dotyczących zwrotu podatku 
od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 
24b ustawy o CIT (tzw. podatku minimalnego od 
nieruchomości komercyjnych). Zgodnie bowiem z ust. 
15 tego przepisu, zwrot podatku odbywa się na wniosek 
podatnika pod warunkiem, że organ podatkowy nie 
stwierdzi nieprawidłowości w wysokości zobowiązania 
podatkowego lub straty wykazanych w zeznaniu rocznym, 
a także podatku od przychodów z budynków. Zwrot 
podatku przysługuje, gdy przychody i koszty, w tym 
koszty finansowania dłużnego poniesione w związku 
z nabyciem lub wytworzeniem budynku, zostały ustalone 
na warunkach rynkowych. 

Otrzymanie przez podatnika nieodpłatnego finansowania, 
nawet w przypadku rozpoznania przychodu podatkowego, 
może więc potencjalnie zostać uznane przez organy 
podatkowe za transakcję, której warunki odbiegają 
od warunków rynkowych, a tym samym skutkować 
nieotrzymaniem wnioskowanego zwrotu. Również w tym 
przypadku przed przyznaniem zwrotu podatku organy 
mogą żądać przedstawienia oświadczenia o rynkowości 
transakcji.

Mimo że powyższy korzystny dla podatników wyrok 
dotyczy oświadczenia wymaganego przez regulacje 
o cenach transferowych, wydaje się, że analogiczna
argumentacja może znaleźć zastosowanie również
w przypadku procedury zwrotu podatku minimalnego od
nieruchomości komercyjnych.

dr Konrad Kleszczewski
menedżer w zespole ds. CIT 
w KPMG w Polsce

Anna Pypkowska
starszy konsultant w zespole 
ds. CIT w KPMG w Polsce
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Trwająca pandemia COVID-19 stanowi niewątpliwie 
wielkie wyzwanie dla przedsiębiorców. Z jednej strony 
sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się do spadku 
popytu w gospodarce, z drugiej natomiast wprowadzone 
restrykcje ograniczyły możliwość sprzedaży towarów 
i usług, ograniczając tym samym podaż. Oba te 
zjawiska przyczyniły się do znacznego pogorszenia  
kondycji finansowej wielu przedsiębiorców. Jedną 
z gospodarczych konsekwencji pandemii jest utrata 
przez przedsiębiorców stabilnych do tej pory strumieni 
przychodów, co z kolei doprowadziło wiele podmiotów do 
problemów z płynnością finansową. 

W związku z powyższym, szczególnie istotne staje 
się aktualnie zarządzanie przepływami pieniężnymi 
w sposób, który umożliwia bieżące regulowanie 
zobowiązań. Jednym ze sposobów poprawienia płynności 
finansowej, uregulowanym przepisami Ordynacji 
podatkowej, jest wystąpienie z wnioskiem o odroczenie 
terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku 
na raty. Opisywane poniżej regulacje mają zastosowanie 
do szerokiej gamy podatków, w szczególności podatków 
dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej1, organ 
podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub 
interesem publicznym może:

1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć go na 
raty,

2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki 
od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3. umorzyć w całości lub w części zaległości 
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 
prolongacyjną.

W związku z powyższym, aby móc skorzystać 
z przedmiotowych ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, konieczne jest wystąpienie jednej 
z przesłanek wskazanych w przepisach Ordynacji 
podatkowej, a więc w danym przypadku musi wystąpić 
ważny interes podatnika lub interes publiczny. 

WAŻNY INTERES PODATNIKA LUB INTERES 
PUBLICZNY

Pomimo braku ustawowych definicji zarówno 
ważnego interesu podatnika, jak i interesu publicznego 
w orzecznictwie został wypracowany sposób rozumienia 
obu tych pojęć. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego ważny interes podatnika 

1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 1325.
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występuje w sytuacji, gdy z powodu nadzwyczajnych, 
losowych przypadków podatnik nie jest w stanie 
uregulować zaległości podatkowych, natomiast interes 
publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowych 
spowoduje konieczność  sięgania przez podatnika do 
środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie 
zaspokajać swoich potrzeb materialnych (wyrok NSA 
w Szczecinie z 22 kwietnia 1999 r., sygn. SA/Sz 850/98; 
LEX nr 36843). 

Decyzja o odroczeniu podatku lub rozłożeniu go na raty 
pozostaje decyzją uznaniową. Organ podatkowy ma 
dużą swobodę w zastosowaniu omawianych instytucji. 
Swoboda organu, nie oznacza jednak pełnej dowolności. 
Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z dnia 8 października 2002 r. (sygn. I SA/Wr 1458/01): 
organ podatkowy obowiązany jest nie tylko do ustalenia, 
czy zachodzą przesłanki wymienione w art. 67 § 1 
Ordynacji podatkowej [obecnie art. 67a § 1 Ordynacji 
Podatkowej – dop. własny], lecz także obowiązany jest 
do wyważenia interesu społecznego z indywidulanym 
interesem strony, gdyż zobowiązuje go do tego art. 
2 Konstytucji RP w każdym przypadku, w którym 
w sprawie ma zastosowanie norma prawna uzależniająca 
załatwienie sprawy od tzw. uznania administracyjnego.

Należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji, w czasie 
trwania pandemii, organy podatkowe coraz częściej 
przychylają się do wniosków podatników w zakresie 
odroczenia terminu płatności podatków lub rozłożenia ich 
na raty, akceptując argumentację podatników dotyczącą 
istnienia nie tylko ważnego interesu podatnika, ale 
również interesu publicznego. Związane jest to z faktem, 
że obecnie na straty narażeni są nie tylko pojedynczy 
przedsiębiorcy, ale również całe sektory gospodarki, 
w związku z czym przetrwanie poszczególnych 
przedsiębiorców jest istotne dla prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki państwa. 

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Wskazane powyżej dwa warunki umożliwiające 
zastosowania instytucji odroczenia płatności podatku 
(rozłożenia go na raty) mają charakter uniwersalny, to 
znaczy mają zastosowanie do wszystkich podatników. 
Dodatkowo wobec przedsiębiorców, ustawodawca stawia 
dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby 
uzyskać ulgę podatkową.

Zgodnie z art. 67b § 1  Ordynacji podatkowej, 
w przypadku podatników prowadzących działalność 
gospodarczą ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 
mogą przybierać następujące formy:

1. ulgi, które nie stanowią pomocy publicznej,

2. ulgi stanowiące pomoc publiczną de minimis – 
w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio 
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,

3. ulgi, które stanowią pomoc publiczną inną niż pomoc 
de minims, wskazane w art. 67b § 1  pkt 3 lit. a-m. 

Zauważyć należy, że ustawodawca w odniesieniu do 
podatników prowadzących działalność gospodarczą 
podzielił ulgi na dwie grupy: niestanowiące pomocy 
publicznej i stanowiące pomoc publiczną – a wśród tej 
grupy wyróżnił ulgi stanowiące pomoc de minimis i te, 
które stanowią inną pomoc publiczną.

POMOC PUBLICZNA 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wypracowanym 
na gruncie na gruncie art. 107 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE, pomoc publiczna może wystąpić 
w przypadku udzielenia wsparcia przedsiębiorstwu po 
spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

• wsparcie jest udzielane przez państwo lub ze 
środków państwowych,

• wsparcie stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie 
korzystniejsze od warunków oferowanych na rynku,

• wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowuje 
określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo 
produkcję określonych towarów),

• wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję 
oraz wpływa na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi UE. 
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Zatem, aby przedsiębiorca mógł uzyskać ulgę podatkową 
dodatkowo musi wykazać, że dana ulga nie będzie 
stanowiła pomocy publicznej (tj. nie spełnia wyżej 
wskazanych kryteriów) bądź też w przeciwnym przypadku 
- wykazać, że dana pomoc publiczna mieści się w limicie 
pomocy de minimis dla danego przedsiębiorcy (co wiąże 
się z koniecznością złożenia dodatkowych dokumentów) 
lub też wykazać, że ulga ta będzie stanowiła inną 
dozwoloną formę pomocy publicznej.

W dalszej części artykułu zostanie przedstawiona 
szczegółowa analiza pierwszego przypadku – sytuacji 
w której udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań 
podatkowych nie stanowi pomocy publicznej. W związku 
z powyższym należy przenalizować, poszczególne kryteria 
uznania za pomoc publiczną w kontekście rozłożenia 
podatku (zaległości) na raty lub odroczenia płatności.  

OPTYMALIZACJA ODZYSKIWANIA DŁUGÓW 
PODATKOWYCH  

O ile w kontekście udzielenia ulgi podatkowej nie ulega 
wątpliwości, że wsparcie jest udzielane przez państwo 
lub ze środków państwowych (przy czym jako państwo 
należy rozumieć również inne podmioty publiczne, w tym 
jednostki samorządu terytorialnego), o tyle dużo większe 
wątpliwości interpretacyjne rodzi kwestia uzyskania 
przez przedsiębiorcę przysporzenia korzystniejszego od 
warunków oferowanych na rynku.

Zgodnie z powyżej wypracowaną definicją, jednym 
z kryteriów uznania wsparcia za pomoc publiczną jest 
uzyskanie określonej i wymiernej korzyści ekonomicznej, 
która co do zasady jest niedostępna w normalnych 
warunkach rynkowych. Komisja Europejska w swym 
Zawiadomieniu w sprawie pojęcia pomocy państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
UE z 19 lipca 2016 r. (nr C/2016/2946, dalej: 
„Komunikat”) wyjaśnia, że korzyść w rozumieniu art. 
107 ust. 1 Traktatu oznacza każdą korzyść gospodarczą, 
której dane przedsiębiorstwo nie mogłoby uzyskać 
w normalnych warunkach rynkowych tj. bez interwencji 
państwa. Zgodnie z Zawiadomieniem Komisji Europejskiej 

transakcje ekonomiczne realizowane przez organy 
publiczne nie przynoszą korzyści kontrahentowi, a zatem 
nie stanowią pomocy publicznej, jeżeli są realizowane 
zgodnie z normalnymi warunkami rynkowymi. 

Sądy unijne (Trybunał Sprawiedliwości i Sąd) w celu 
zidentyfikowania obecności pomocy państwa 
w przypadkach inwestycji publicznych opracowały 
tzw. test prywatnego inwestora, zgodnie z którym 
aby ustalić, czy działanie podmiotu publicznego ma 
charakter pomocy państwa, konieczna jest ocena, 
czy w podobnych okolicznościach inwestor prywatny 
porównywalnej wielkości, działający w normalnych 
warunkach gospodarki rynkowej, byłby skłonny podjąć 
się danej czynności. Zgodnie z przyjętą przez Komisję 
Europejską koncepcją, zachowanie organów publicznych 
należy porównywać z zachowaniem podobnych 
prywatnych podmiotów gospodarczych działających 
w normalnych warunkach rynkowych, aby ustalić, czy 
transakcje ekonomiczne realizowane przez takie organy 
przynoszą korzyść ich kontrahentom. Celem testu 
prywatnego inwestora jest więc ocena, czy państwo 
przyznało korzyść przedsiębiorstwu, ponieważ nie działało 
jak inwestor prywatny w odniesieniu do określonej 
transakcji. Elementem decydującym jest to, czy organy 
publiczne zachowały się w taki sam sposób, w jaki 
zrobiłby to podmiot prywatny w podobnej sytuacji. 
Jeżeli nie, oznacza to, że przedsiębiorstwo będące 
beneficjentem uzyskało korzyść gospodarczą, której 
nie uzyskałoby w normalnych warunkach rynkowych, 
i dzięki temu znalazło się ono w korzystniejszej sytuacji 
niż jego konkurenci. Należy przy tym pamiętać, że 
w zależności od sytuacji działanie organów państwa 
należy porównywać do różnych kryteriów, którymi może 
kierować się inwestor prywatny. Jak wskazuje w swoim 
Komunikacie Komisja Europejska, w przypadku inwestycji 
w przedsiębiorstwo, prywatny inwestor kieruje się 
zyskiem (mierzonym przez wewnętrzną stopę zwrotu 
lub wartość bieżącą inwestycji), o tyle w przypadku 
wierzyciela prywatnego kieruje się on perspektywą 
odzyskania należności.
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W warunkach rynkowych częstą praktyką jest odraczanie 
kontrahentom płatności różnych zobowiązań. Najczęściej 
odbywa się to jednak z koniecznością poniesienia przez 
dłużnika dodatkowych kosztów  (zapłatą dodatkowych 
odsetek). W tym miejscu należy wskazać, że 
w normalnych warunkach uzyskanie odroczenia płatności 
podatku (zaległości podatkowej), bądź ich rozłożenie na 
raty wiąże się z koniecznością zapłaty przez podatnika 
tzw. opłaty prolongacyjnej, która stanowi swoiste 
wynagrodzenie Skarbu Państwa za przesunięcie w czasie 
płatności podatku (pełni więc podobną funkcję jaką 
pełnią odsetki). Zatem w sytuacji, w której podatnik płaci 
opłatę prolongacyjną w wysokości równej lub wyższej 
potencjalnym odsetkom rynkowym nie może być mowy 
o pomocy publicznej. Takie stanowisko potwierdził 
Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 27 
sierpnia 2014 r., sygn. II FSK 2067/12, odnosząc jednak 
wysokość opłaty prolongacyjnej do wysokości odsetek 
w ramach ogólnodostępnych kredytów bankowych.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z przepisami art. 15za 
tzw. Tarczy Antykryzysowej2 w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 
dni następujących po ich odwołaniu, w przypadku decyzji 
o odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożeniu 
zapłaty podatku na raty albo odroczeniu lub rozłożeniu 
na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami 
za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie 
zaliczek na podatek, nie stosuje się przepisów 

dotyczących opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku 
lub zaległości podatkowej. W związku z rezygnacją 
ustawodawcy z ustalenia opłaty prolongacyjnej, 
w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności podatków i zaległości podatkowych brak jest 
cechy odpłatności, co doprowadzić może do pytania: 
czy uzyskanie ulgi podatkowej w obecnie panujących 
warunkach automatycznie oznacza niespełnienie testu 
prywatnego inwestora i nakazuje przyjąć, że udzielona 
została pomoc publiczna?

Zdaniem autorów, nie można a priori takiego założenia. 
W obrocie gospodarczym występują bowiem sytuacje, 
w których wierzyciel nawet bez naliczania odsetek 
za opóźnienie decyduje się na przedłużenie terminu 
płatności dłużnikowi, a nawet czasami decyduje się 
dobrowolnie na redukcję płatności. Jeśli bowiem dłużnik 
w związku z wystąpieniem jakichś nadzwyczajnych 
okoliczności znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, 
jednakże prowadzona przez niego działalność jest co do 
zasady rentowna, to prywatny wierzyciel niejednokrotnie 
decyduje się na wstrzymanie wszczęcia egzekucji. 
Wszczęcie egzekucji w takiej sytuacji mogłoby nie 
przynieść oczekiwanych rezultatów ekonomicznych 
(brak możliwości uzyskania pełnego zaspokojenia 
wierzytelności), a co więcej mogłoby doprowadzić 
do zakończenia współpracy między wierzycielem 
a dłużnikiem (w najdalej idącym przypadku wszczęcie 
egzekucji może doprowadzić do upadłości kontrahenta, 
co automatycznie oznacza zakończenie dalszej 
współpracy). 

Podobnie w przypadku organów podatkowych - gdy 
działalność prowadzona przez podatnika jest co do 
zasady rentowna, jednak występują u niego przejściowe 
zaburzenia płynności, wydaje się, że organ podatkowy 
kierując się podobnymi kryteriami jak prywatny wierzyciel 
mógłby odstąpić od egzekucji zobowiązania podatkowego 
(chodzi oczywiście o teoretyczną możliwość, nie 
o praktykę, która jest w tym przypadku ograniczona 
przepisami o dyscyplinie finansów publicznych). 

Organ podatkowy w takim przypadku w celu optymalizacji 
ściągalności wierzytelności podatkowych może zgodzić 
się na rozłożenie płatności na raty lub odroczenie 
terminu płatności podatku lub zaległości, nawet bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Dzięki udzieleniu ulgi 
w spłacie zobowiązania, będzie on miał realną możliwość 
uzyskania spłaty należności w późniejszym okresie 
oraz w dalszej perspektywie możliwe będzie dalsze 
uzyskiwanie dochodów podatkowych od danego 
podatnika. Warunkiem uznania, że mamy do czynienia 
z optymalizacją ściągania należności podatkowych, nawet 
pomimo braku opłaty prolongacyjnej przewyższającej 
potencjalnie odsetki rynkowe, jest zdaniem autorów 
spełnienie kumulatywnie dwóch warunków:

2  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 
z 2020 r., poz. 374 ze zm. 
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1. wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które 
uniemożliwiają podatnikowi uregulowanie zobowiązań 
podatkowych bez utraty płynności finansowej 
zagrażającej prowadzeniu przez niego działalności,

2. działalność gospodarcza danego podatnika jest 
rentowna, co tworzy perspektywę uregulowania 
zobowiązania podatkowego w dającej się przewidzieć 
przyszłości. 

Należy uznać, że w powyżej opisanych warunkach 
prywatny wierzyciel mógłby się zgodzić na rozłożenie 
płatności na raty lub odroczenie terminu płatności 
należności ze względu na lepsze perspektywy odzyskania 
wierzytelności oraz możliwość kontunuowania 
współpracy (nawet bez dodatkowego wynagrodzenia). 
Zatem również organ podatkowy kierując się tymi 
samymi przesłankami może postąpić jak prywatny 
inwestor, co prowadzi do uznania, że brak byłoby w takiej 
sytuacji przysporzenia korzystniejszego od warunków 
oferowanych na rynku. Realizacja testu prywatnego 
inwestora, prowadzi do wniosku, że w takiej sytuacji 
rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatku lub 
zaległości nie stanowiłoby pomocy publicznej.

Dodatkowo elementem przemawiającym za przyjęciem, 
że w takiej sytuacji prywatny wierzyciel zdecydowałby 
się na odroczenie płatności lub jej złożenie na raty, byłby 
fakt udzielenia przez dłużnika dodatkowych zabezpieczeń 
wierzytelności. Również w przypadku dłużnika 
podatkowego, udzielenie dodatkowych zabezpieczeń 
zobowiązania podatkowego może stanowić dodatkowy 
argument za przyjęciem, że udzielenie danej ulgi nie 
będzie stanowiło pomocy publicznej.

INNE PRZYPADKI, GDY UDZIELENIE ULGI 
PODATKOWEJ NIE STANOWI POMOCY PUBLICZNEJ   

Udzielenie ulgi podatkowej nie będzie również 
stanowiło pomocy publicznej jeżeli nie miałoby 
charakteru selektywnego, bądź udzielenie danej ulgi 
nie miałoby wpływu na wymianę pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 

Ulga, której nie cechowałaby selektywność nie może 
zostać uznana za pomoc publiczną. Selektywność 
pomocy publicznej charakteryzuje ograniczony zasięg 
oddziaływania lub uznaniowość organów co do 
wyboru beneficjenta pomocy i polega na tym, że nie 
wszystkie z podmiotów potencjalnie zainteresowanych 
otrzymaniem wsparcia w rzeczywistości je uzyskują. 
Mając jednak na uwadze, że rozłożenie podatku 
(zaległości) na raty bądź odroczenie płatności ma na 
gruncie przepisów Ordynacji podatkowej charakter decyzji 
uznaniowej, ulgi podatkowe udzielane na jej podstawie 
będą miały charakter selektywny (w odróżnieniu na 
przykład do zaniechania poboru podatku na podstawie 

art. 22 Ordynacji Podatkowej, które dotyczy całych grup 
podatników). 

Inaczej ma się natomiast sprawa w przypadku ostatniego 
elementu definicyjnego pomocy publicznej – wpływu na 
handel pomiędzy państwami członkowskimi. Zgodnie 
z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 
października 2017 r. (sygn. II FSK 1592/17): Stosowanie 
ulg w spłacie podatków jest zatem pomocą publiczną, 
co należy podkreślić, tylko wówczas, gdy prowadzi lub 
może doprowadzić do zakłóceń w wymianie handlowej 
pomiędzy państwami UE. A zatem udzielenie pomocy 
niezakłócającej funkcjonowania wymiany handlowej 
między państwami UE nie jest jeszcze niedozwoloną 
pomocą publiczną. Należy jednak zauważyć, że zgodnie 
z orzecznictwem sądów unijnych do zakwalifikowania 
danej pomocy jako pomocy publicznej nie jest 
konieczne stwierdzenie faktycznego wpływu pomocy na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi 
i rzeczywistego zakłócenia konkurencji, lecz jedynie 
zbadanie, czy pomoc może mieć wpływ na tę wymianę 
handlową i zakłócać konkurencję. Możliwe jest zatem 
uznanie, że udzielenie danej ulgi nie będzie stanowiło 
pomocy publicznej ze względu na brak potencjalnego 
wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami 
członkowskimi – będą to jednak sytuacje raczej 
rzadkie, dotyczące działalności której skala i charakter 
świadczy o braku możliwości odziaływania danej formy 
wsparcia przedsiębiorcy na handel pomiędzy państwami 
członkowskimi.   
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ZAGRANICZNY PIERWOWZÓR

Nazwa „estoński CIT” nie jest oczywiście przypadkowa. 
Projekt polskich przepisów wzorowany jest na 
rozwiązaniu estońskim. W tym państwie opodatkowanie 
dochodu w momencie wypłaty zysku, a nie na bieżąco, 
jest powszechną formą opodatkowania CIT. W ten 
sposób opodatkowani są wszyscy podatnicy CIT 
w Estonii. Estońskie spółki nie muszą więc spełniać 
specjalnych warunków, aby korzystać z takiej formy 
opodatkowania. 

Prostota estońskiego systemu podatkowego oraz 
niewygórowane stawki podatkowe (podstawowa 
wynosi 20%, możliwe jest również zastosowanie 
obniżonej stawki w wysokości 14%) sprawiają, że 
prowadzenie działalności poprzez spółkę kapitałową 
jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności 
w Estonii. Zgodnie z opublikowanym w lipcu 2020 r. 
raportem „Estoński CIT dla Polski. Potencjał, modele 
wdrożenia i oczekiwane efekty” przez Polski Instytut 
Ekonomiczny aż 82,74% podmiotów biznesów 
prowadzonych w Estonii ma formę spółki kapitałowej. 
Tymczasem w Polsce proporcja jest odwrotna – dominuje 
jednoosobowa działalność gospodarcza (85,78%).

POLSKA KONCEPCJA

Polski ustawodawca określa w projektowanych 
przepisach estoński CIT jako ryczałt od dochodów 
spółek kapitałowych. Ma on stanowić alternatywę dla 
tradycyjnego CIT. Korzyścią ma być nie tylko odroczenie 
momentu opodatkowania do wypłaty zysku, ale także 
efektywnie niższe opodatkowanie z perspektywy 
udziałowca / akcjonariusza. Podatnicy będą rozliczać się 
estońskim CIT w 4-letnich okresach, które będą mogły 
być przedłużane na kolejne 4-letnie okresy. Stawki 
opodatkowania estońskiego CIT mają wynieść 25% lub 
20% albo 15% lub 10% (mali podatnicy). Obecna stawka 
CIT na poziomie spółki to 19% albo 9% (mali podatnicy). 
Stawka PIT dla wypłaty dywidend wynosi zaś 19%. 
Według obliczeń Ministerstwa Finansów, łączna stawka 
opodatkowania będzie wynosić:

• 25% lub 20% dla małych podatników (obecnie 26,29 
proc.), oraz

• 30% lub 25% dla pozostałych (obecnie 34,39 proc.)

Z estońskiego CIT nie będą mogli skorzystać wszyscy 
podatnicy. Estoński CIT adresowany jest do podmiotów 
z sektora MŚP (mali i średni przedsiębiorcy), którzy 
spełniają dodatkowe warunki. Projektowane przepisy 
przewidują szereg wymogów, które muszą zostać 
spełnione, aby spółka mogła rozliczać się w ramach tego 
reżimu opodatkowania.

Podstawowe warunki skorzystania z estońskiego CIT 
według projektu to m. in.:

• Roczny przychód nie może przekroczyć 50 mln zł 
(z VAT);

• Udziałowcami / akcjonariuszami mogą być tylko 
osoby fizyczne (także nierezydenci);

• Zatrudnienie co najmniej 3 pracowników w stosunku 
rocznym (nie wlicza się do tego udziałowców / 
akcjonariuszy);

24

Estoński CIT: realna alternatywa czy 
możliwość tylko dla nielicznych?
Ministerstwo Finansów opublikowało 10 sierpnia 2020 r. projekt przepisów 
wprowadzających tzw. estoński CIT. Podstawowym założeniem estońskiego CIT jest 
odroczenie opodatkowania podatkiem dochodowym do momentu wypłaty zysku na rzecz 
udziałowca. Sprawa wydaje się więc prosta – dopóki spółka nie wypłaci zysku, nie płaci CIT. 
Lektura projektu dostarcza jednak wielu wątpliwości.
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• Brak możliwości posiadania udziałów w innych spółkach;

• Konieczność inwestowania w środki trwałe - wydatki na 
firmowe środki trwałe powinny wzrosnąć przynajmniej 
o 15 proc. w dwuletnim okresie (nie mniej niż 20 tys. zł) 
lub o 33 proc. w czteroletnim okresie (dolny limit to 50 
tys. zł);

• Mniej niż połowa przychodów pochodzi z tzw. dochodów 
pasywnych (np. dywidendy, odsetki, realizacja praw 
z instrumentów finansowych);

• Nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości  
w wybranych przypadkach (przypadki, o których mowa 
w art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości).

Projekt przewiduje także wiele wyłączeń uniemożliwiających 
skorzystanie z estońskiego CIT. Nie będą mogły z niego 
skorzystać m.in. przedsiębiorstwa finansowe, spółki 
osiągające dochody w specjalnych strefach ekonomicznych, 
spółki w stanie upadłości lub likwidacji, podatnicy utworzeni 
w wyniku działań restrukturyzacyjnych (m.in. połączenia 
i podziały).

W świetle powyższego, w przeciwieństwie do estońskiego 
pierwowzoru, krąg podmiotów, które w Polsce byłyby 
uprawnione do zapłaty podatku w momencie wypłaty zysku 
byłby znacząco ograniczony. Podatnik CIT zainteresowany 
estońskim CIT musiałby dokonać wnikliwej analizy, czy 
może skorzystać z tego reżimu opodatkowania. Najlepiej 
ilustruje to ankieta zamieszczona na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/estonski-
cit/), która wymaga odpowiedzi na 15 pytań (kryteriów), aby 
uzyskać odpowiedź, czy dana spółka byłaby uprawniona do 
skorzystania z estońskiego CIT zgodnie z projektowanymi 
przepisami.   

LICZNE WĄTPLIWOŚCI

Wątpliwości budzi nie tylko ewentualna możliwość 
skorzystania z estońskiego CIT. Sam proces rozliczania się 
w tym reżimie podatku dochodowego również nie jest jasny.   

Projekt przepisów zawiera katalog wypłat od udziałowców 
/ akcjonariuszy podlegających opodatkowaniu. Należą do 
nich m.in. ukryte zyski, wydatki niezwiązane z działalnością 
gospodarczą, dochód z tytułu nieujawnionych operacji 
gospodarczych. Ustawodawca wprowadza zatem 
szereg nowych niejednoznacznych pojęć z perspektywy 
podatników, które są kluczowe w toku ustalenia podstawy 
opodatkowania. Definiuje z nich jedyne ukryte zyski, 
jednakże i ich definicja wprowadza kolejne wątpliwości (za 
ukryte zyski uznaje się m.in. darowizny, prezenty i ofiary 
wszelkiego rodzaju, a także wydatki na reprezentację). 

Dodatkowo podstawa opodatkowania będzie obliczana 
w oparciu o wynik rachunkowy (księgowy) spółki. To on 
będzie punktem wyjścia do obliczenia podatku do zapłaty. 

Przepisy nie wskazują jednak precyzyjnie, jak to rozliczenie 
powinno wyglądać. Zatem sam proces kalkulacji estońskiego 
CIT również może być problematyczny z perspektywy 
podatników.

ESTOŃSKI TYLKO Z NAZWY?

Polska wersja estońskiego CIT (przynajmniej w fazie 
projektu) znacząco odbiega od swojego pierwowzoru. 
Estoński system podatkowy zbiera największe pochwały 
za swoją prostotę oraz powszechność (wszystkie 
spółki w Estonii płacą CIT w momencie wypłaty zysku). 
Tymczasem, polska wizja takiego reżimu opodatkowania 
cechuje się sporą liczbą niejasności oraz nieprecyzyjnych  
uregulowań, a także wąskim kręgiem potencjalnych 
beneficjentów. 

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu w dniu 
24 sierpnia 2020 r. zorganizowanym w ramach konsultacji 
publicznych wskazali, że w przypadku pozytywnego przyjęcia 
estońskiego CIT przez podatników oraz osiągnięcia przez 
tę regulację założonych celów (zwiększenie inwestycji 
na środki trwałe i zatrudnienia w sektorze MŚP), kryteria 
estońskiego CIT mogą zostać w przyszłości poluzowane. 
Mając na uwadze rygorystyczność innych kryteriów 
(w szczególności wymóg zatrudniania pracowników oraz 
inwestycji w środki trwałe), uzasadnione byłoby zwiększenie 
kryterium przychodowego, aby uczynić estoński CIT 
bardziej powszechnych rozwiązaniem. Obecna potencjalna 
liczba beneficjentów tej regulacji (ok. 34,4 tys. spółek) 
stanowić będzie zbyt mało reprezentatywną próbę, aby 
móc po wprowadzeniu tej regulacji ocenić, czy estoński CIT 
zrealizował postawione przed nim cele.

Co prawda według projektowanych przepisów estoński CIT 
zapewnia łącznie niższe opodatkowania biorąc pod uwagę 
łącznie spółkę i udziałowców, jednakże nie można stwierdzić, 
że obecny projekt spełnia pokładane w nim nadzieje. Z uwagi 
na projektowane kryteria może okazać się, że estoński 
CIT okaże się jedynie ciekawostką dla nielicznych, zamiast 
realną alternatywą dla ogółu podatników. Estoński CIT ma 
obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2021 r. Pozostaje 
zatem obserwować, czy w toku prac legislacyjnych polska 
wersja estońskiego CIT zbliży się do swojego zagranicznego 
pierwowzoru.    

Rafał Fudali
starszy konsultant w zespole  
ds. CIT w KPMG w Polsce
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