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Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia związane ze sposo-
bem ujmowania przychodów i kosztów w prawie podatkowym oraz prawie bi-
lansowym. Wspominane gałęzie prawa realizują odmienne funkcje i cele oraz 
wywierają różny wpływ na system rachunkowości przedsiębiorcy. Informacje 
uzyskane na skutek stosowania norm prawa bilansowego, w ujęciu modelo-
wym, prezentują w sposób rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej. Tymcza-
sem prawo podatkowe realizuje cel fiskalny zmierzający do gromadzenia środ-
ków służących finansowaniu zadań publicznych realizowanych przez związek 
publicznoprawny. Pomimo odmiennych celów i funkcji oraz traktowania pra-
wa podatkowego i bilansowego jako odrębnych gałęzi, nie można jednak nadać 
im cechy autonomiczności. Stanowią bowiem element jednolitego porządku 
prawnego, a ich normy prawne pozostają w rozbudowanych relacjach. Między 
prawem podatkowym a prawem bilansowym istnieją zależności w zakresie de-
finiowania określonych pojęć prawnych. Dotyczy to definicji normatywnych 
przychodów, kosztów, wyniku finansowego brutto oraz wyniku podatkowego, 
a także straty. Nie wszystkie koszty jako kategoria rachunkowa stanowią bo-
wiem koszty uzyskania przychodu na gruncie ustaw podatkowych. Co więcej, 
nie wszystkie przychody w myśl ustawy o rachunkowości przyporządkowane 
jako przychody z działalności operacyjnej lub finansowej, traktowane będą  
w ten sam sposób w myśl przepisów podatkowych. 

W związku z powyższym celem niniejszego opracowania jest ukazanie 
wybranych, aktualnych problemów związanych z podobieństwem i różnica-
mi w definiowaniu pojęć przychodu, kosztu, ale także wyniku finansowego 
na gruncie prawa podatkowego i prawa bilansowego. Podjęte analizy pozwolą 
na wskazanie wniosków de lege lata i de lege ferenda możliwości harmonizacji 
prawa podatkowego i bilansowego. Dostrzegalna jest bowiem autonomizacja 
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obu tych gałęzi prawa oraz wynikająca niekiedy z tego zjawiska sprzeczność 
treściowa lub prakseologiczna norm prawnych. Jednoczesne obowiązywanie 
norm prawa podatkowego i bilansowego skutkuje odmiennym kwalifikowa-
niem przychodów oraz kosztów ich uzyskania przez przedsiębiorców. Wpły-
wa to także na różnice w przedmiocie wyniku rachunkowego i podatkowego 
przedsiębiorców. 

Przedmiot opracowania oraz wyznaczone cele przesądziły o układzie pracy. 
Niniejsza monografia składa się z dziewięciu rozdziałów. W dwóch pierwszych 
podjęto próbę analizy pojęć przychodu i kosztu na gruncie ustaw podatko-
wych oraz ustawy o rachunkowości. W pierwszej kolejności zostały omówio-
ne zagadnienia związku przyczynowego pomiędzy kosztem i przychodem 
w prawie podatkowym i bilansowym. Na podstawie analizy dogmatycznej 
przepisów prawnych oraz orzecznictwa podjęto próbę wskazania charakteru 
tego związku na gruncie obu gałęzi prawa oraz nakreślenia granicy między 
kosztami bezpośrednio i pośrednio związanymi z przychodem. Kolejno, przed-
miotem drugiego rozdziału jest problematyka różnic w ujęciu i wskazaniu za-
kresu znaczeniowego przychodu na gruncie prawa podatkowego i bilansowego 
oraz skutków jakie ten stan ze sobą niesie. Z kolei trzeci rozdział przedsta-
wia skutek bilansowy występowania wskazanych wcześniej różnic. Różnice 
przejściowe wywołują potrzebę skorygowania przez przedsiębiorcę wysokości 
podatku dochodowego. Chodzi tu zatem o kategorię odroczonego podatku 
dochodowego, jego istoty, sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym 
oraz zasad ustalania w oparciu o regulacje Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunko-
wości. Badania oparto także na analizie danych wykazanych w sprawozdaniach 
finansowych wybranych spółek z sektora energetycznego. 

Następnie w opracowaniu podjęto problematykę przypisania kosztów 
uzyskania przychodu według klucza przychodowego. Obowiązek ten jest 
związany z wyróżnieniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych kategorii przychodów za źródeł kapitałowych oraz przychodów 
z działalności operacyjnej, wprowadzonych nowelizacją z dnia 27 października 
2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 2175). Natomiast rozdział piąty dotyczy użytku 
mieszanego samochodu osobowego, będącą nową konstrukcją normatywną 
wprowadzoną do obrotu prawnego ustawą nowelizującą z dnia 23 paździer-
nika 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 2159). Zmiany dotyczą w tym przypadku 
klasyfikacji przez przedsiębiorców kosztów uzyskania przychodów. W rozdzia-
le omówiono kwestię rozliczania rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyj-
nych. Przedmiotem kolejnych dwóch rozdziałów jest możliwość zaliczenia 
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niektórych poczynionych przez przedsiębiorcę wydatków w poczet kosztów 
uzyskania przychodów. Chodzi w pierwszej kolejności o kary umowne. Ana-
liza tej instytucji prawnej oraz możliwość jej zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodów została poparta analizą orzecznictwa sądów administracyjnych. 
W rozdziale siódmym podjęto rozważania dotyczące podatkowych skutków 
przekazania prezentów kontrahentom na gruncie podatku dochodowego od 
osób fizycznych, ale także ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 

W ósmym rozdziale podjęto analizę orzecznictwa sądów administracyj-
nych oraz urzędowych interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie opo-
datkowania działalności sportowców. W myśl przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskiwane przez osoby zawo-
dowo uprawiające sport mogą być bowiem kwalifikowane jako przychody 
uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście albo jako przychody z poza-
rolniczej działalności gospodarczej. Natomiast przedostatni rozdział niniejszej 
monografii podejmuje problematykę opodatkowania działalności egzekucyj-
nej. Autor wskazuje podatkowe skutki wejścia w życie dwóch aktów prawnych 
regulujących status prawny i ustrojowy komornika, tj. ustawy z dnia 22 marca 
2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 77) oraz usta-
wa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 770). Zwieńczeniem i podsumowaniem rozważań dotyczących różnic  
w ujmowaniu przychodów i kosztów w prawie podatkowym i bilansowym jest 
zakończenie, w którym zostały zawarte postulaty de lege lata i de lege ferenda. 

Problematyka podjęta w opracowaniu ma duże znaczenie praktyczne. 
Poszczególne rozdziały zostały opracowane z zastosowaniem metody analizy 
dogmatycznej. Materiał badawczy stanowiły przede wszystkim akty prawa 
krajowego, ale także orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje 
podatkowe oraz sprawozdania finansowe wybranych podmiotów. Rozdziały 
niniejszego opracowania zostały ponadto skonstruowane w oparciu o kom-
pleksowo zgromadzoną literaturę przedmiotu oraz najnowsze piśmiennictwo. 
Zauważalne są dynamiczne zmiany stanu prawnego w zakresie podejmowa-
nych przez autorów problemów naukowych, zwłaszcza na gruncie ustaw po-
datkowych. Świadczy to zarówno o doniosłości niniejszego opracowania, jak 
jego aktualności. Niniejsze opracowanie stanowi efekt ogólnopolskiej konfe-
rencji naukowej zorganizowanej w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez Studenckie 
Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS przy współpracy merytorycznej 
Katedry Prawa Finansowego UMCS. 
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Jakub Piętka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ORCID: 0000-0002-9370-8512

Związek przyczynowy 
pomiędzy kosztem a przychodem 

w prawie podatkowym i bilansowym
Causal relationship between cost and revenue 

in tax and balance sheet law

Summary

The article deals with the issue of the requirement for a causal relationship be-
tween cost and revenue. Its purpose is to show the differences and similarities that exist 
between tax law and accounting law in this matter. The article focuses on defining the 
concept of costs, determining the nature of causality and indicating the basic condi-
tions required to determine whether a specific expenditure may be considered as re-
lated to revenue in the tax and balance sheet sense. The classification for costs directly 
and indirectly related to revenue is also described, together with an indication of the 
effects resulting from this distribution.The work is based on the analysis of legal acts 
and jurisprudence of administrative judiciary regarding the above issues.

Keywords: cost – revenue – causal relationship – accountancy

JEL classification: H25; K34; M41

1. Uwagi wstępne 

Związek przyczynowy pomiędzy kosztem a przychodem, podobnie jak 
samo pojęcie kosztów, jest rozumiany odmiennie w prawie podatkowym 
i prawie bilansowym. Różnica ta wynika z odmiennych funkcji, jakie pełnią 
wskazane gałęzie prawa. Prawo bilansowe, które określa podstawowe zasady 
rachunkowości, a zarazem jest nakierowane na wiarygodne odzwierciedlenie 
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zdarzeń gospodarczych, w sposób mniej restrykcyjny reguluje klasyfikowanie 
konkretnych wydatków jako koszty niż prawo podatkowe1. Zarówno ustawa 
o podatku dochodowym od osób fizycznych2, jak i ustawa o podatku docho-
dowym od osób prawnych3, zawierają szeroki katalog kosztów podatkowych 
oraz wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu. Wskazuje to 
na znaczenie, które dla prawa podatkowego ma właściwe ustalenie kosztów 
uzyskania przychodu, a w konsekwencji określenie dochodu podatnika. Po-
mimo szczegółowej regulacji, zakwalifikowanie wydatku jako koszt uzyska-
nia przychodu w wielu przypadkach prowadzi do sporu między podatnikiem  
a organem podatkowym. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że nie ma we wska-
zanych ustawach enumeratywnego katalogu kosztów uzyskania przychodu4.  
W konkretnym przypadku powstanie kosztu uzyskania przychodu jest uzależ-
nione od spełnienia szeregu przesłanek. Jedną z podstawowych przesłanek jest 
związek przyczynowy pomiędzy kosztem a przychodem.

Celem artykułu jest analiza przepisów prawnych oraz orzecznictwa są-
dów administracyjnych. Przeprowadzone badanie ma ukazać najważniejsze 
cechy pozwalające na stwierdzenie czy pomiędzy kosztem a przychodem zaist-
niał związek przyczynowy, a także jaki charakter może mieć ten związek oraz  
w jaki sposób charakter ten wpływa na sytuację podatkową. Związek ten jest 
rozumiany odmiennie w prawie bilansowym i prawie podatkowym. Należy 
więc na wstępie scharakteryzować pojęcie kosztów w znaczeniu podatkowym  
i bilansowym. Pozwoli to klarownie przedstawić istotę związku przyczyno-
wego, a następnie przeprowadzić podział na koszty bezpośrednio i pośrednio 
związane z przychodem5.

Powyższa problematyka zasługuje na szerszą analizę z uwagi na jej zna-
czenie praktyczne. W interesie podatnika leży dążenie do korzystnego ukształ-
towania podstawy opodatkowania. Z kolei organy podatkowe są obowiązane 
w sposób efektywny i zgodny z prawem realizować dochody z podatków na 
rzecz państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi to do licz-
nych wątpliwości co do kwestii uznania danego kosztu za koszt uzyskania 

1 I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość Podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych, Warszawa 2018, s. 11.
2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1387 ze zm.), dalej: u.p.d.o.f.
3 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 865 ze zm.), dalej: u.p.d.o.p.
4 Inaczej, w formie enumeratywnego katalogu zebrane są natomiast wydatki niestanowiące kosz-
tów uzyskania przychodu wskazane w przepisie art. 23 u.p.d.o.f. i przepisie art. 16 u.p.d.o.p.
5 Zob. P. Małecki, M. Mazurkiewicz, Komentarz do art. 15 u.p.d.o.p., [w:] CIT. Komentarz. 
Podatki i rachunkowość, red. eidem, LEX 2019.
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przychodu, spowodowanych niejednokrotnie przez spór dotyczący możliwości 
obiektywnego przyczynienia się kosztu do powstania przychodu.

2. Pojęcie kosztów 
w prawie podatkowym i bilansowym 

Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o rachunkowości jest podstawowym 
aktem normatywnym dla prawa bilansowego6. Ustawa zawiera szeroki kata-
log definicji legalnych wśród których znajduje się również definicja kosztów. 
Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 31 u.r., przez koszty i straty rozumie 
się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia 
wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które do-
prowadzają do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru 
w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców i właścicieli. Jest 
znamienne, że ustawa o rachunkowości w jednym punkcie definiuje koszt  
i stratę. Koszty i straty to kategorie ekonomiczne stanowiące, co do zasady, 
miary wyników finansowych podmiotu7. Koszty to miara o charakterze ele-
mentarnym, straty zaś to na ogół miara wynikowa, odzwierciedlająca nadwyż-
kę kosztów nad przychodami, osiągniętą przez podmiot w danym okresie8. 
Określanie kosztów i straty na potrzeby rachunkowości, jako uprawdopodob-
nionych zmniejszeń korzyści ekonomicznych, jest jak najbardziej uprawnione. 
Na potrzeby tej pracy należy jednak w większym stopniu skoncentrować się 
na praktycznym ujęciu kosztu, który można określić jako „zużycie środków 
rzeczowych oraz usług obcych, wyrażone w cenach, a także niezbędne wyko-
rzystanie pracy żywej, wyrażone w płacach, związane z efektem użytecznym 
powstałym w danym okresie na jakimkolwiek odcinku całokształtu działalno-
ści przedsiębiorstwa”9.Przedstawione w nauce rozumienie kosztu jest zgodne  
z definicją zawartą w przepisie art. 3 ust.1 pkt 3 u.r. Koszt prowadzi bowiem do 
zmniejszenia korzyści ekonomicznych przez zużycie składników majątkowych. 
Pojęcie kosztu, w ujęciu podanym w literaturze przedmiotu, trafniej ukazuje 
cel ponoszenia kosztów, związany w większości przypadków z prowadzeniem 

6 Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), dalej: 
u.r.
7 E. Walińska, B. Bek-Gaik, W. Bojanowski, A. Czajor, P. Czajor, J. Gad, A. Janicka, A. Jure-
wicz, M. Michalak, M. Turzyński, A. Wencel, Komentarz do art. 3 u.r., [w:] Ustawa o rachun-
kowości. Komentarz, red. E. Walińska, LEX 2018.
8 Ibidem.
9 E. Burzym, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, Warszawa 1980, s. 177.
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działalności gospodarczej dla celów zarobkowych. Ujęcie to bliższe jest pojęciu 
kosztów uzyskania przychodu w prawie podatkowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o po-
datku dochodowym od osób prawnych, zawierają co do meritum, identyczną 
definicję kosztów uzyskania przychodu. Przepis art. 22 ust.1 u.p.d.o.f. określa 
koszty uzyskania przychodu jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przy-
chodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem 
kosztów które z mocy ustawy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. 
Brzmienie odpowiednika tego przepisu w ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych dostosowane jest do podziału źródeł przychodu zastosowanego 
na gruncie tego podatku. Podział na przychody z zysków kapitałowych i przy-
chody z innych źródeł powoduje, że za koszty uzyskania przychodu uznaje się 
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub  
w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Regulacja ta spra-
wia, że co od zasady wszystkie poniesione koszty uzyskania przychodu powin-
ny być powiązane z przychodem z konkretnego źródła.

Ustawy podatkowe definiują koszty uzyskania przychodu. Już na eta-
pie nazewnictwa prawo podatkowe odwołuje się do istoty ponoszenia kosz-
tów, którą jest osiąganie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. 
Większe znaczenie związku przyczynowego pomiędzy kosztem a przychodem 
w prawie podatkowym niż bilansowym uwidacznia się więc w samej nomen-
klaturze instytucji kosztów. 

3. Istota związku przyczynowego

Związek przyczynowy w języku potocznym definiowany jest jako zwią-
zek zachodzący pomiędzy przyczyną a skutkiem10. Jeśli więc związek ten 
ma wystąpić, muszą pojawić się dwa jego elementy, czyli przyczyna i skutek,  
w którym jedno wynika z drugiego. Na gruncie prowadzonych rozważań sku-
tek w postaci powstania przychodu wynika z przyczyny, którą jest poniesienie 
kosztu. Należy jednak zauważyć, że w realiach prowadzenia działalności go-
spodarczej nie każde poniesienie kosztu skutkuje powstaniem przychodu. Jest 
to kwestia o tyle istotna, że ustawodawca zarówno w ustawie o rachunkowości, 
jak i w analizowanych ustawach podatkowych nie używa wprost wyrażenia 
związek przyczynowy czy przyczynowość. Ustawodawca w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób 

10 Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2009, s. 789.
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prawnych w definicji kosztów uzyskania przychodu posługuje się wyrażeniem 
„w celu”. Działanie w określonym celu różni się od przyczynowości. Ze swej 
istoty działanie, o którym mowa, nie musi prowadzić do realizacji przyjętego 
na wstępie założenia będącego motywem działania. Nie jest zatem koniecz-
ne wystąpienie zamierzonego skutku. Również w orzecznictwie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że kryterium uznania danego wydatku 
za koszt uzyskania przychodu jest to, czy mógł się on potencjalnie przyczy-
nić do osiągnięcia przychodów, bez względu na to, czy skutek ten się ziścił11.  
W związku z powyższym trzeba uznać, że bardziej uprawnione jest używanie 
pojęcia związku celowościowego. Jednak z uwagi na fakt, że z założenia ponie-
sienie kosztu ma powodować powstanie przychodu, a istotą uznania wydatku 
za koszt uzyskania przychodu, jest tak jak to wskazano w powyższym wyroku 
jedynie potencjalne przyczynienie się do powstania przychodu, stosowanie 
wyrażenia związek przyczynowy jest na równi odpowiednie. Oba te zwroty są  
w praktyce używane zamiennie.

4. Związek przyczynowy w prawie bilansowym 

Z przytoczonej z ustawy o rachunkowości definicji kosztów, nie wyni-
ka wprost obowiązek zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy kosztem 
a uzyskanym w wyniku jego poniesienia przychodem. Przepis art. 3 ust.1 pkt 
32 u.r. zawiera jednak pojęcie pozostałych kosztów, określając je jako zwią-
zane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Wnioskując a contrartio, 
można wnioskować, że koszty o których stanowi przepis art. 3 ust. 1 pkt 31 
u.r. muszą być bezpośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki.  
W rachunkowości zatem, problematyka celowości poniesienia kosztów rozu-
miana jest jako związek kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie 
koniecznie z konkretną pozycją przychodów, zwłaszcza w przypadku kosztów 
pośrednich12. Brak jest również w powyższych przepisach bezpośredniego od-
niesienia do konieczności powiązania danego kosztu z jakąkolwiek korzyścią 
ekonomiczną, która ma wystąpić w związku z jego poniesieniem. Analizowane 
przepisy prawne wskazują również na problematykę podziału kosztów na kosz-
ty bezpośrednie i pośrednie, który występuje zarówno w prawie bilansowym 
jak i podatkowym. Problematyka ta zostanie poruszona w dalszej części pracy.

11 Wyrok NSA z dnia 21 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 3506/14, LEX nr 1767996.
12 Por. I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość..., s. 100.
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5. Związek przyczynowy w prawie podatkowym

Związek przyczynowy pomiędzy kosztem a przychodem jest jednym z wa-
runków uznania go za koszt uzyskania przychodu, który pozwala na określenie 
dochodu podatkowego. Z uwagi na doniosłość tej instytucji należy skupić się 
na analizie poszczególnych zasad pozwalających na właściwe stwierdzenie czy 
w danym stanie faktycznym związek ten realnie zachodzi. Jedną z kluczowych 
kwestii jest każdorazowa indywidualna ocena przydatności poniesionego kosz-
tu dla powstania przychodu. Zgodnie z orzecznictwem związek przyczynowy 
między poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem 
lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku 
do każdego wydatku. Ocena tego związku powinna prowadzić do wniosku,  
że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przy-
chodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów13.  
Indywidualne podejście przy stwierdzeniu czy zachodzi związek przyczynowy 
jest koniecznością. 

Za przykład może posłużyć orzeczenie, w którym Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny stwierdził, że pomimo przepisu art. 16 ust.1 pkt 28 u.p.d.o.p., 
wyłączającego z katalogu kosztów uzyskania przychodu koszty reprezentacji,  
a w szczególności wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, możliwe jest 
uznanie takich wydatków za koszt uzyskania przychodu w pewnych sytuacjach. 
Nie będzie stanowił reprezentacji wydatek poczyniony w restauracji na koszt 
posiłku zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego, jeże-
li wydatki te będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów14. Przytoczone orzeczenie, odnosiło się 
do pytania zadanego przez spółkę we wniosku o wydanie interpretacji indy-
widualnej. Sąd przyznał rację spółce, która zaznaczała, że wydatki poczynione 
na podstawowe usługi gastronomiczne podczas spotkania z obecnymi lub po-
tencjalnymi kontrahentami, mogą być uznane za koszty uzyskania przycho-
du. Słusznie zauważono, że posiłek w trakcie trwania spotkania biznesowego  
w obecnych realiach nie stanowi wydatku reprezentacyjnego, mającego budo-
wać wyłącznie dobry wizerunek ale podporządkowany jest celom spotkania, 
którymi są rozwój współpracy lub pozyskiwanie nowych kontrahentów.

Jak wynika z powyższych uwag poczynionych w stosunku do zasady in-
dywidualnej oceny przydatności kosztu w uzyskaniu przychodu, istotną kwe-
stią jest kontekst, w którym dany koszt został poniesiony. Dla właściwego 

13 Wyrok NSA z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2796/14, LEX nr 2168498.
14 Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 154/11, LEX nr 1298060.
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określenia czy koszt został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub w celu 
zachowania albo zabezpieczenia jego źródła, niezbędne jest właściwe zrozumie-
nie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku której podat-
nik osiąga przychody. Ocena, czy koszt realizuje cel określony w przepisie art. 
15 ust. 1 u.p.d.o.p albo art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., dokonywana powinna być nie 
z abstrakcyjnego punktu widzenia, ale z punktu widzenia konkretnego pod-
miotu zamierzającego osiągnąć przychód. Celowość wydatku, o której mowa 
w powołanych przepisach, podlega ocenie z punktu widzenia zasad rozsądnego 
prowadzenia działalności gospodarczej15. Ze strategii prowadzenia działalności 
danego rodzaju może wynikać potrzeba poniesienia konkretnego kosztu, który 
w przypadku innej działalności nie mógłby być uznany za koszt uzyskania 
przychodu.

Określenie czy poniesiony koszt pozostaje w związku z przedmiotem 
prowadzonej działalności gospodarczej pozwala na wyznaczenie granicy związ-
ku przyczynowego. W interesie podatnika jest niekiedy kreowanie kosztów  
w sposób sztuczny przez nieuzasadnione rozszerzanie związku przyczynowego 
na wydatki, które w obiektywny sposób nie są związane z przychodem. Warty 
przytoczenia jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszący się 
do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach kancelarii adwokackiej 
i zaliczenia jako koszty uzyskania przychodu wydatków poczynionych w celu 
ukończenia aplikacji korporacyjnej. W powszechnym znaczeniu przyczyno-
wości, ukończenie aplikacji jest niezbędne, aby wykonywać zawód adwoka-
ta i uzyskiwać z tej działalności przychody. Prawo podatkowe ujmuje jednak 
przyczynowość w ograniczonym zakresie, co jest rozwiązaniem racjonalnym. 
Jak wskazuje się w judykaturze nie można w sposób jednoznaczny opierając 
się na kryterium celowości, oddzielić wydatków niebędących kosztami uzy-
skania przychodu od wydatków, które tych kosztów nie stanowią. Kryterium 
celowości nie uprawnia jednak do nieograniczonego odtwarzania otwartego 
ciągu zdarzeń powodującego powstanie niekończącego się związku przyczy-
nowo-skutkowego, który doprowadził do powstania przychodu16. Pogląd 
ten, będący utrwaloną linią w orzecznictwie NSA, uznać należy za słuszny17. 
Uznanie za koszty uzyskania przychodu tylko tych wydatków, które pozosta-
ją w obiektywnym związku z działalnością gospodarczą, jest podstawowym 

15 Wyrok NSA z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 3532/13, LEX nr 2000295
16 Wyrok NSA z dnia 21 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 3506/14, LEX nr 1767996.
17 Por. wyrok NSA z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2213/13; Por. wyrok NSA  
z dnia 29 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2321/15; Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 
listopada 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 244/18.
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kryterium stwierdzenia czy zachodzi związek przyczynowy pomiędzy kosztem  
a przychodem uzyskiwanym z tej działalności. W przedstawionym przykładzie 
dotyczącym wydatków na aplikacje nie może być mowy o zaistnieniu związku 
przyczynowego, gdyż wydatki te, pomimo że są niezbędne do wykonywania 
zawodu adwokata, nie były związane wprost z działalnością gospodarczą. 

6. Bezpośredni i pośredni związek przyczynowy 
pomiędzy kosztem a przychodem  
w prawie podatkowym i bilansowym 

Różne rodzaje kosztów w odmienny sposób przyczyniają się do powsta-
nia przychodu. Można więc stwierdzić, że pewne koszty pozostają w bliższym 
związku przyczynowym z powstałym przychodem. Zarówno ustawa o rachun-
kowości, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób praw-
nych nie zawierają definicji legalnych kosztów bezpośrednich i pośrednich18. 
Właściwe rozróżnienie tych dwóch kategorii jest jednak istotne. Prawo bilan-
sowe dzieli koszty głównie dla celów sprawozdawczych19. Natomiast w prawie 
podatkowym podział ten jest kluczowy ze względu na odmienny moment po-
trącalności bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodu20.

Przepis art. 3 ust.1 pkt 32 u.r. zawiera definicję pozostałych kosztów 
i przychodów operacyjnych, które zdefiniowane są jako związane pośrednio 
z działalnością operacyjną jednostki. Wskazany przepis podaje przykłado-
wy katalog kosztów zaliczanych do tej kategorii, takich jak: koszty związane 
z działalnością socjalną, koszty poniesione w związku ze zbyciem środków 
trwałych w budowie, kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi itd. Istota 
pośredniości tego związku wyraża się w braku powtarzalności tych kosztów, 
nie powstają one co do zasady w sposób ciągły i przewidywalny w kolejnych 
okresach, co jednocześnie oznacza, że nie są one konieczne do realizacji dzia-
łalności podstawowej21. Jak zostało to wcześniej stwierdzone, dzięki określe-
niu na czym polega związek pośredni, można zdefiniować również związek  
 

18 Pojęcia kosztów bezpośrednich i pośrednich są pewnym uproszczeniem stosowanym w nauce 
i orzecznictwie. Ustawy podatkowe zawierają podział kosztów określając je literalnie jako koszty 
bezpośrednio związek z przychodem i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem. 
W ustawie o rachunkowości użyte zostały określenia koszty i pozostałe koszty. 
19 I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość… s. 96.
20 Zob. art. 22 ust 5 i art.22 ust. 5c u.p.d.o.f.; Zob. art. 15 ust. 4 i art.15 ust.4d u.p.d.o.p.
21 E. Walińska, B. Bek-Gaik, W. Bojanowski, A. Czajor, P. Czajor, J. Gad, A. Janicka, A. Jure-
wicz, M. Michalak, M. Turzyński, A. Wencel, Komentarz do art. 3 u.r., [w:] Ustawa o rachun-
kowości. Komentarz, red. E. Walińska, LEX 2018.
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bezpośredni. Uznać więc należy, że koszty bezpośrednio związane z działal-
nością operacyjną, są to koszty ściśle związane z podstawową działalnością 
jednostki.

W prawie podatkowym podział na koszty bezpośrednie i pośrednie wy-
nika z innego kryterium niż podział stosowany na potrzeby rachunkowości. 
Czynnikiem odróżniającym jest możliwość przypisania kosztu do konkretne-
go przychodu, a nie wyłącznie do podstawowej albo pozostałej działalności 
operacyjnej, jak ma to miejsce w rachunkowości. Analizując definicje kosz-
tów uzyskania przychodów zawarte w przepisach art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 
15 ust. 1 u.p.d.o.p. trzeba stwierdzić, że koszty poniesione w celu osiągnięcia 
przychodu to koszty bezpośrednio związane z przychodem, a koszty poniesio-
ne w celu zachowania albo zabezpieczenia jego źródła to koszty związane z nim 
pośrednio. Jeżeli można przypisać konkretnym kosztom konkretne przychody 
w danym okresie, tylko wtedy można mówić o związku bezpośrednim. Koszty 
pośrednie to koszty związane z działalnością gospodarczą podatnika, ale takie, 
których nie da się powiązać z danym przychodem. Koszty te, choć nie da się  
z reguły wykazać ich wymiernego wpływu na konkretne przychody są związa-
ne z utrzymywaniem lub rozszerzaniem funkcjonowania działalności podatni-
ka i powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów22.

Praktyczne odzwierciedlenie wskazanego wyżej podziału wyraża się 
w odmiennym momencie potrącalności kosztów bezpośrednich i pośrednich. 
Zgodnie z art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów bezpośrednio 
związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy 
oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym 
osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Rozwiązanie takie jest możli-
we właśnie z uwagi na fakt bezpośredniego powiązania kosztu z przychodem. 
Jedynie w przypadku wyraźnego wynikania danego przychodu z poniesionego 
kosztu możliwe jest przeniesienie momentu jego potrącenia. Jak przyjmuje się 
w orzecznictwie przytoczony przepis zawiera zasadę współmierności przycho-
dów i kosztów zgodnie z którą, wydatki mogące zostać uznane ze koszt uzy-
skania przychodu są powiązane z uzyskanym w wyniku ich poniesienia przy-
chodem i stanowią koszt podatkowy tego roku w którym uzyskano przychód23. 
Wskazana zasada współmierności kosztów i przychodów jest w rachunkowości 

22 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 870/08, LEX 
nr 465676.
23 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2004 r., sygn. akt III SA 596/02, LEX  
nr 704303.
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uznawana za jedna z zasad naczelnych24. W jej istocie leży właśnie takie przy-
porządkowywanie kosztów i przychodów do okresów sprawozdawczych, aby 
zachować relacje przyczynowo skutkowe25.

Inne zasady porącalności kosztów w czasie dotyczą kosztów pośrednich. 
Przepis art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. stanowi, że koszty uzyskania przychodów, 
inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie 
ich poniesienia. Z istoty kosztów pośrednich wynika brak bezpośredniego po-
wiązania z konkretną pozycją przychodów. Jeśli zatem nie da się powiązać po-
niesionego kosztu z przychodem, który wystąpił w innym roku podatkowym, 
racjonalnym rozwiązaniem jest jego potrącenie w dacie poniesienia. Wskazu-
je się jednak, że istotne znaczenie ma w tej kwestii polityka rachunkowości 
przedsiębiorcy26. To na podatniku spoczywa obowiązek określenia, do którego 
przychodu przypisze koszt bezpośredni oraz tego jakie kategorie kosztów wy-
każe jako pośrednio związane z przychodem27. Udowodnienie związku między 
kosztami a przychodami danego roku podatkowego spoczywa na podatniku28.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych również przewiduje 
metody potrącalności kosztów w czasie, analogiczne do tych przedstawionych 
powyżej. Jednak w przeciwieństwie do ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, rozwiązania te nie są rozwiązaniami podstawowymi. Dotyczą 
one jedynie podatników prowadzący księgi rachunkowe29 oraz podatników 
prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów prowadzone w sposób 
umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się 
tylko do tego roku podatkowego30. Podatnicy nie spełniający przedstawionych 
warunków zgodnie z przepisem art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f. potrącają koszty uzy-
skania przychodów w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

7. Uwagi końcowe

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego pozostawiają znaczą swobo-
dę interpretacyjną w kwestii uznania czy poniesiony koszt pozostaje w związku 

24 M.Michalak, E. Walińska, [w:] Meritum rachunkowość. Rachunkowość sprawozdawcza i finan-
sowa. red. E. Walińska, Warszawa 2019, s. 98.
25 Ibidem , s. 106.
26 Zob. szerzej, P. Małecki, M. Mazurkiewicz, Komentarz do art. 15 u.p.d.o.p., [w:] CIT. Ko-
mentarz…, LEX.
27 Ibidem.
28 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1732/07, LEX  
nr 347545.
29 Por. art. 22 ust 5 u.p.d.o.f. w zw. z art. 2 ust.1 pkt 2 u. r.
30 Por. art. 22 ust. 6 u.p.d.o.f.
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przyczynowym z przychodem i czy można tym samym uznać go za koszt uzy-
skania przychodu. Jak zostało zaznaczone w uwagach wstępnych, może to po-
wodować nadużycia ze strony podatników lub zbyt małą otwartość organów 
podatkowych na zmieniające się realia gospodarcze. Prowadzenie działalności 
gospodarczej wymaga obecnie ponoszenia większej ilości kosztów pośrednio 
związanych z przychodem, a to w przypadku tego rodzaju kosztów pojawia 
się najwięcej wątpliwości co do ich wpływu na osiągane przychody. W orzecz-
nictwie jest widoczna tendencja do szerszego pojmowania związku przyczy-
nowego, co wskazuje na faktyczne zbliżenie prawa podatkowego do prawa 
bilansowego. Należy ten stan ocenić jednoznacznie pozytywnie, gdyż pozwala 
to przedsiębiorcom na odważniejszą politykę prowadzenia działalności i ko-
rzystniejsze ukształtowanie podstawy opodatkowania. Większa swoboda nie 
może jednak być mylona z dowolnością. Organy podatkowe są obowiązane 
spełniać swoją rolę i efektywnie realizować dochody budżetu państwa, co wca-
le nie stoi w sprzeczności z bardziej liberalnym podejściem do zaliczania szer-
szego zakresu kosztów jako koszty uzyskania przychodu. Największe znaczenie  
w tej materii ma wewnętrzna polityka organów podatkowych, która powinna 
w większym stopniu odpowiadać oczekiwaniom podatników. Z zachowaniem 
zasad określania związku przyczynowego, ukształtowanych w orzecznictwie 
sądów administracyjnych oraz uwzględnieniem realiów prowadzenia działal-
ności gospodarczej określonego rodzaju, można doprowadzić do kompromisu 
zapewniającego zabezpieczenie interesów zarówno podatników, jak i państwa. 
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1. Uwagi wstępne

Rozwój gospodarczy w znaczącym stopniu wpływa na kształt krajowego 
porządku prawnego. Powyższe implikuje konieczność weryfikacji norm praw-
nych pod względem spójności nie tylko z aktami wyższego rzędu, ale także  
z przepisami zawartymi w aktach równego szczebla. Globalizacja gospodarki 
pociągała za sobą konieczność zmian w zakresie przepisów, w szczególności 



26

MAGDALENA DĄBROWSKA

zmierzających do zbliżenia reguł krajowych do rozwiązań międzynarodowych1. 
Negatywną konsekwencją braku dbałości o spójność i jednolitość norm praw-
nych w porządku krajowym, jest oddalanie się jego poszczególnych gałęzi pra-
wa, co w dalszej kolejności skutkuje ich autonomizacją2. To z kolei oddziałuje 
na prowadzenie działalności gospodarczej.

Istota prawa bilansowego sprowadza się do zaprezentowania rzeczywistej 
kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Umożliwia to dokonanie oceny efek-
tywności prowadzonej działalności gospodarczej, jak również prognozowanie 
zmian i ulepszanie dotychczasowego sposobu działania3. Prawo podatkowe ma 
natomiast na celu rozliczenie danego podmiotu z prowadzonej przez niego 
działalności pod względem wywiązania się przez niego z obowiązków podatko-
wych, uzależniając przy tym uzyskany pomiar ekonomiczny od potrzeb finan-
sowych budżetu państwa. Z powyższego wynika, że zasadniczą funkcją prawa 
podatkowego jest zapewnienie funkcji fiskalnej, która znajduje swój wyraz  
w dostarczaniu środków pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego4.

Nadmierna autonomizacja wskazanych działów prawa powoduje pro-
blemy interpretacyjne względem pojęć wspólnych dla powyższych dziedzin, 
a w szczególności dla pojęcia przychodu. Celem niniejszego artykułu jest zapre-
zentowanie różnic w ujmowaniu przychodu w ujęciu prawa podatkowego i pra-
wa bilansowego. Istotne pozostaje również wskazanie na zakres znaczeniowy,  
a także zależność powyższego pojęcia na płaszczyźnie tych gałęzi prawa. Prawo 
podatkowe i bilansowe to zarazem dwie autonomiczne gałęzie prawa, odgry-
wające jednoczenie istotną rolę względem podmiotów prowadzących działal-
ność gospodarczą. Występujące różnice choćby w kontekście definicyjnym 
powodują to, że podmioty prowadzące działalność depozytowo-kredytową 
w celu przeprowadzenia dokładnej weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy 
dokonują analizy nie tylko sprawozdań finansowych, ale również rocznych 

1 Zob. E. Jezierska, Polityka rachunkowości w globalnej gospodarce XXI wieku, [w:] Perspektywy 
rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej. Materiały na konferencję naukową dedy-
kowaną prof. zw. dr hab. Lechowi Bednarskiemu w 50-tą rocznicę pracy twórczej, red. J. Gierusz, 
Sopot 1999, s. 231.
2 Zob. szerzej P. Szczęśniak, Wykładnia pojęć prawa cywilnego w rekonstrukcji norm prawa po-
datkowego a postulat spójności i pewności porządku prawnego, [w:] Zasada pewności w prawie 
podatkowym, red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018, s. 101 i n.
3 Por. M. Gmytrasiewicz, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Warszawa 2011, s. 11; 
B, Micherda, Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki 
gospodarczej, Kraków 2004, s.17.
4 Zob. M. Józefczuk, Autonomiczność polskiego prawa bilansowego względem prawa podatkowego 
jej konsekwencje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, „Roczniki Nauk Społecz-
nych” 2005, t. XXXIII, z. 3, s. 91.
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zeznań podatkowych5. Wobec tego znamienne jest zasygnalizowanie, jakie 
skutki  pociąga za sobą odmienne pojmowanie przychodu według prawa po-
datkowego i bilansowego. 

2. Prawo podatkowe i prawo bilansowe 
– modele wzajemnych relacji

Dokonując analizy relacji prawa podatkowego i bilansowego warto za-
znaczyć, że w każdym kraju wygląda ona inaczej. Podyktowane jest to rozbież-
nościami wynikającymi z tradycji, zwyczajów czy też ustroju polityczno-go-
spodarczego danego kraju. Specyfika prawa podatkowego oraz bilansowego 
powoduje to, że obie te gałęzie, mimo iż do siebie zbliżone, posługują się auto-
nomicznymi względem siebie rozwiązaniami. W doktrynie wyróżnia się funk-
cjonowanie trzech modeli wzajemnych relacji tych gałęzi prawa6. 

W ramach pierwszego przewiduje się, że prawo bilansowe i podatkowe są 
regulowane przez jednolite zasady, co wpływa korzystnie dla stabilizacji sytu-
acji gospodarczej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wystę-
puje zatem współzależność regulacji. W takiej konfiguracji, regulacje z obszaru 
prawa podatkowego odpowiadają regulacjom prawa bilansowego. Wynik fi-
nansowy brutto jest utożsamiany z dochodem, a zatem cele polityki fiskalnej 
charakterystyczne dla prawa podatkowego pozostają tożsame z założeniami 
polityki fiskalnej prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreśla się, że to 
model czysto teoretyczny, niespotykany w rzeczywistości gospodarczej.

Zgodnie z kolejnym modelem, prawo bilansowe, jak i prawo podatkowe 
stanowią odrębne, niezależne od siebie gałęzie prawa. W takim modelu po-
wyższe dziedziny funkcjonują obok siebie, zachowując charakterystyczne dla 
siebie zasady, siatkę pojęciową oraz specyfikę postępowania. W związku z tym, 
niedopuszczalne jest łączne interpretowanie pojęć w celu wyeliminowania roz-
bieżności w którejkolwiek z tych gałęzi prawa.

Trzeci pośredni model zakłada, że prawo podatkowe i bilansowe zacho-
wują względem siebie autonomiczność i w ramach funkcjonowania każdego 
z nich istnieją zakresy, w których respektowane są również odmienne regula-
cje. Charakterystyczną cechą tego modelu pozostaje to, że prawo podatkowe 
i bilansowe może na siebie wzajemnie oddziaływać, prowadząc tym samym 

5 Zob. R. Buchert, Procedury ustalenia zysku bilansowego i podatkowego, „Zeszyty Naukowe 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2013, nr 27, s. 208.
6 Zob. I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Warszawa 2009, s. 47-48; A. Wencel, Dochód  
a wynik finansowy brutto w warunkach autonomii prawa bilansowego i podatkowego w Polsce, 

„Acta Uniwersitas Lodziensis Folia Oeconomica” 2012, nr 263, s. 240-241.
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do powstania współzależności. Może ona przyjąć postać dominacji prawa bi-
lansowego nad prawem podatkowym i odwrotnie. Przy takim założeniu jed-
na z tych gałęzi wyznacza zasady funkcjonowania, a druga go uzupełnia o te 
zagadnienia, które nie występują w pierwszym z nich. W polskim porządku 
prawnym istotne pozostaje, że nieostrość niektórych przepisów determinuje 
podporządkowywanie prawa bilansowego prawu podatkowemu7.

3. Pojęcie przychodu 
na gruncie prawa podatkowego 
i prawa bilansowego

Definicja pojęcia przychodu na gruncie prawa podatkowego i bilanso-
wego nie ma charakteru jednolitego. Dodatkowo, w prawie podatkowym 
odrębnie uregulowano zasady opodatkowywania osób fizycznych i prawnych. 
Do cech przychodu na gruncie prawa podatkowego należy przede wszystkim 
jego kazuistyczne ujęcie8. Ustawodawca, odnosząc się do pojęcia przychodu na 
gruncie ustaw podatkowych nie zamieścił ogólnej definicji przychodu, tylko 
wskazał na poszczególne tytuły przychodów, określił zasady, a także moment 
powstania każdego z nich9. Kategorie zaliczane do źródeł przychodu, wymie-
nione w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, opierają się w większości 
o kasową metodę powstawania przychodu.

Prawo bilansowe jest natomiast ujmowane jako zespół norm prawnych, któ-
re systematyzują fundamentalne zasady prowadzenia rachunkowości przez jed-
nostki gospodarcze10. Przychody stanowią elementarną kategorię, która umoż-
liwia dokonanie oceny działań danego przedsiębiorstwa. Podstawowym aktem 
prawnym, regulującym powyższą kwestię jest ustawa z dnia 29 września 1994 roku  
o rachunkowości. Przez przychody rozumie się, w myśl przepisu art. 3 ust. 
1 pkt 30 tej ustawy, uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdaw-
czym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 
zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które 
doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru  
w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. 

7 Por. M. Józefczuk, Autonomiczność…, s. 92.
8 O problemie kazuistycznej budowy przepisów prawa finansowego A. Hanusz, Ochrona interesu 
publicznego w procesie stanowienia prawa finansowego, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 1.
9 Zob. szerzej K. Tomala, Przychody w prawie bilansowym i podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 
2016, nr 9 s. 5.
10 Zob. I. Olchowicz, Rachunkowość…, s.17.
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Podkreślenia wymaga, że wskazana definicja jest ogólna i opiera się na poję-
ciach aktywów, zobowiązań, nie wyczerpując tym samym pojęcia przychodu. 

W nauce akcentuje się funkcjonowanie dwóch pojęć, tj. osiągnięcia 
przychodu oraz uznania przychodu. Przez pierwsze rozumie się sytuację,  
w której doszło do określonego zdarzenia, które spowodowało powstanie przy-
chodu. Uznanie przychodu to natomiast uwzględnienie przychodu w wyni-
ku finansowym przedsiębiorstwa. Dla uznania przychodu istotne jest stwier-
dzenie osiągnięcia korzyści przez przedsiębiorstwo oraz rzetelne określenie jej 
wysokości. Przykładem przychodu, który został osiągnięty przez dane przed-
siębiorstwo, ale nieuznany może być otrzymany w darowiźnie środek trwały, 
uznawany w wyniku finansowym przedsiębiorstwa stopniowo w czasie jego 
amortyzacji11. Prawo bilansowe reguluje właściwy dla swojej dziedziny mo-
ment powstania przychodu, jego tytuł i wysokość. Określając zasady ustalania 
przychodu odwołuje się do różnych zasad, jak na przykład zasada kontynuacji 
działania czy zasada memoriałowa12. Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa 
o rachunkowości nie wskazuje wytycznych, które umożliwiłyby wskazanie co 
jest przychodem. Takie warunki zostały dopiero ujęte w Międzynarodowym 
Standardzie Sprawozdawczości. W prawie bilansowym, właściwe określenie 
przychodu należy do czynności niezwykle istotnych, gdyż to na tej podstawie 
jest określana faktyczna kondycja finansowa działalności gospodarczej, a także 
zamierzenia co do zmian, które należy w obrębie prowadzonej działalności 
wprowadzić celem jej usprawnienia. 

4. Pojęcie przychodu 
w kontekście Międzynarodowego Standardu 
Sprawozdawczości Finansowej

Pojęcie przychody wynika także z Międzynarodowego Standardu Spra-
wozdawczości Finansowej (MSSF 15) „Przychody z umów z nabywcami”, któ-
ry został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
28 maja 2014 roku, a która weszła w życie w polskim porządku prawnym  
w dniu 1 stycznia 2018 roku. Nowy MSSF 15 zastąpił dotychczasowe standar-
dy MSR „Przychody” i MSR „Umowy o usługę budowlaną” oraz inne inter-
pretacje związane z pojęciem przychodu.

11 Zob. A. Wencel, Dochód a wynik..., s. 246-247.
12 Por. E. Walińska, A. Jurewicz, Koncepcje ujmowania przychodów w systemie rachunkowości – 
stan obecny i proponowane zmiany, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 77, 
 s. 212.
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Powyższa regulacja wprowadza novum w zakresie pojęcia przychodu 
w prawie bilansowym. Jak podkreśla się w literaturze, standard ten zmienia 
podejście do ujmowania przychodów, wprowadzając nowe definicje i zasady 
rozpoznawania przychodów. Istotnym elementem pozostaje w nowym ujęciu 
umowa z kontrahentem, gdyż to ona stanowi podstawę do zmian bilanso-
wych, co z kolei przekłada się na przychód danego przedsiębiorstwa. W ujęciu, 
o którym mowa, zasady rozpoznawania przychodów wiążą się z konkretnym 
zobowiązaniem łączącym przedsiębiorcę z klientem, co z punktu widzenia ra-
chunkowości pozwala na lepszą ocenę danej strategii biznesowej13. 

Powyższe powoduje odchodzenie od sztywnych reguł na rzecz wytycz-
nych oraz zasad ogólnych. Podstawową zasadą nowego standardu jest uwzględ-
nianie przychodów w sprawozdaniu finansowym w taki sposób, aby został  
w nim zawarty transfer usług i towarów w wysokości wynagrodzenia, którego 
dany podmiot się spodziewa, w zamian za otrzymane towary i usługi. Odnosi 
się on zatem do sytuacji, gdy wartość przychodu ma charakter zmienny. Bę-
dzie to powodowało konieczność szczegółowej analizy warunków zawieranych 
kontraktów, a także stworzenie modelu rozpoznawania przychodów dla po-
szczególnych umów. Konieczne jest wobec tego uzyskanie informacji o treści 
umów, zobowiązaniach, przychodach czy szacunkach wpływających na wyso-
kość przychodu. Powstanie zobowiązania w takiej formie implikuje koniecz-
ność sprawdzenia, czy odpowiada ona kryteriom określonym w standardzie 
wynikającym z MSSF 15, aby móc ująć w rozliczeniach przychód w odpo-
wiednim czasie i wysokości. To umowa staje się na tej płaszczyźnie podstawo-
wym warunkiem rozpoznania przychodu14. 

Zgodnie z MSSF 15, w celu wskazania momentu ujęcia przychodu i jego wy-
sokości, należy przeanalizować daną transakcję w oparciu o pięć etapów. W pierw-
szym z nich należy dokonać identyfikacji umów zawartych z klientami. Następnie 
ustalić świadczenia wchodzące w zakres umowy, określić ceny transakcji, doko-
nanie alokacji cen transakcji do obowiązków realizacji świadczeń. W ostatnim 
z etapów należy ująć przychody w chwili wypełnienia obowiązku świadczenia15.  
W rezultacie, wymusza to indywidualne podejście do każdej wartości, a na zna-
czeniu zyskują szacunki i osądy czy dana wartość może być ujęta w kategorii 
przychodu czy też nie. Będzie to w konsekwencji wymagać większego nakładu 

13 Zob. szerzej M. Karwowski, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” a ocena realizacji 
modelu biznesu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach” 2016, nr 285, s. 162.
14 Zob. E. Walińska, A. Jurewicz, Koncepcje ujmowania…, s. 221; M. Karwowski, MSSF 15…, 
s. 168.
15 Por. M. Karwowski, MSSF 15…, s. 163.
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pracy związanego między innymi z rozpoznawaniem umów, ich analizą, kon-
trolą wewnętrzną. 

Kłopotliwa w ujęciu powyższego wydaje się zatem sytuacja, w której po-
datnicy prowadzą księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości, 
a wartości z nich wynikające są punktem wyjścia dla określenia wysokości 
przychodów w ujęciu podatkowym. Przepisy podatkowe wskazują bowiem, że 
księgi rachunkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby móc określić 
zarówno wysokość dochodu lub straty, podstaw opodatkowania i wysokości 
należnego podatku za dany rok podatkowy. Natomiast punktem wyjścia dla 
obliczenia dochodu są przychody i koszty uzyskania przychodu ustalone na 
podstawie ustawy o rachunkowości16. Wobec powyższego, konieczne wydaje 
się ustalenie wzajemnej relacji przychodów, które zostają ujawnione w księ-
gach rachunkowych i przychodów, które w tym samym momencie są ujawnia-
ne na gruncie podatkowym.

5. Skutki autonomiczności prawa podatkowego 
i prawa bilansowego w zakresie pojęcia przychodu

Odrębność prawa podatkowego i bilansowego wpływa w wielu aspektach 
na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przede wszystkim odręb-
ność gałęzi prawa, o których mowa, oddziałuje on na wynik finansowy brutto, 
czyli wynik przed opodatkowaniem, jak i wynik podatkowy, a więc podstawę 
opodatkowania. Po dokonaniu takiego zestawienia można zauważyć różnicę 
przede wszystkim na płaszczyźnie momentu powstania przychodu. Różne są 
również zakresy przedmiotowe przychodów, gdyż nie wszystkie przychody na 
gruncie prawa bilansowego są jednocześnie przychodami na gruncie prawa po-
datkowego i odwrotnie. Powoduje to możliwość zaistnienia jednej z czterech 
relacji. 

W pierwszej przychody są uznawane na gruncie prawa podatkowego i bi-
lansowego. Jednakże w ramach tak wskazanej relacji może zaistnieć rozłam na 
dwie kolejne sytuacje. Przychody te mogą być uznane w takim samym czasie, 
a także w różnych okresach czasu. Prawo podatkowe może również nie uzna-
wać danego wydatku, który jest kosztem bilansowym za koszt podatkowy, jak 
również może uznać przychód w zakresie, w jakim dane zdarzenie nie generuje 
przychodu w myśl prawa bilansowego17.

16 Zob. szerzej A. Hołda, Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Legalis 2018.
17 Zob. K. Tomala, Przychody…, s. 5.
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Powyższe rozbieżności wpływają na ustalenie wyniku finansowego i wyni-
ku podatkowego, które są ustalane w oparciu o ogólną relację przychodów do 
kosztów. W celu ustalenia wyniku finansowego bierze się pod uwagę przychody 
i koszty według prawa bilansowego, a wyniku podatkowego zgodnie z prawem 
podatkowym. W konsekwencji jednostka, aby obliczyć wysokość dochodu do 
opodatkowania musi nanieść korekty na wynik finansowy brutto z uwzględ-
nieniem zdarzeń, które są odmiennie traktowane na gruncie podatkowym  
i finansowym. Różnice między kategoriami przychodu na gruncie powyższych 
gałęzi prawa mogą mieć charakter trwały lub przejściowy18. Gdy różnice mają 
charakter przejściowy, co do momentu ujęcia danego przychodu na gruncie 
prawa podatkowego i bilansowego, rozbieżności w tym zakresie są eliminowa-
ne przez odroczony podatek dochodowy. 

Wobec powyższego, podmioty prowadzące działalność gospodarczą są 
obowiązane do prowadzenia stosownej dokumentacji na potrzeby prawa po-
datkowego i bilansowego odrębnie, co w istotny sposób wpływa na koszt pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Jednak należy przy tym uwzględnić, że 
przepisy podatkowe odwołują się wprost do regulacji prawa bilansowego co do 
ustalenia wysokości przychodu, straty, jak również podstaw do opodatkowania 
i określenia wysokości należnego podatku za rok podatkowy19.

W praktyce różnice występujące na gruncie tych gałęzi prawa powodują, 
że oparcie wyliczeń podatkowych na księgach rachunkowych, przy uwzględ-
nieniu funkcjonujących rozbieżności co do zakresu niektórych pojęć, stano-
wi kwestię problematyczną. W odmienny sposób została także uregulowana 
kwestia kontroli co do właściwego zastosowania regulacji prawa podatkowego  
i bilansowego. Podmioty te bowiem są obowiązane do przedkładania osob-
nych raportów dotyczących prawa bilansowego i podatkowego. W pierw-
szym przypadku chodzi sprawozdania finansowe, w drugim zaś o deklaracje 
podatkowe20.

6. Uwagi końcowe

W nauce wskazuje się, że zarówno urzędowe interpretacje przepisów 
prawa podatkowego, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych odnosi się 
do relacji prawa podatkowego i bilansowego w sposób nieusystematyzowa-
ny. Sądy administracyjne oraz organy podatkowe pomijają jako nieistotne 

18 Zob. A. Hołda, Podatkowe i bilansowe…, Legalis.
19 Zob. szerzej art. 9 u.p.d.o.p.
20 Por. M. Józefczuk, Autonomiczność…, s. 94.



33

POJĘCIE PRZYCHODU W PRAWIE BILANSOWYM I PODATKOWYM

uregulowania wynikające z prawa bilansowego. Duży wpływ na to mają cele 
realizowane przez te gałęzie prawa. Prawo podatkowe ma bowiem za cel gro-
madzenie dochodów publicznych. W takim kierunku są zatem realizowane 
wszelkie zmiany legislacyjne w prawie podatkowym. Wobec powyższego dzia-
łanie prawa podatkowego sprowadza się do uniemożliwienia zaniżenia podsta-
wy opodatkowania, tak aby nie doszło do zagrożenia w poborze podatków21. 
Niedopuszczalne jest również zagrożenie dla regularności wpływów na rzecz 
budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. To z ko-
lei prowadzi do eliminowania z zakresu prawa podatkowego tych uregulowań 
z systemu rachunkowości, które mogłyby doprowadzić do nadużyć na gruncie 
prawa podatkowego22. Natomiast z perspektywy prawa bilansowego, zmiany 
w nim wprowadzane, zmierzają do jak najlepszego przedstawienia skutków 
realizacji zadań i przedsięwzięć. Powyższe sprowadza się do działań mających 
na celu zapobieżenie wykazaniu zysku większego od rzeczywistego23. Temu 
mają również sprzyjać regulacje wprowadzone przez MSSF 15. Różnice wyni-
kają również z zasad rządzących każdą z wymienionych gałęzi prawa. Zasady, 
na których opiera się prawo podatkowe mają charakter zmienny, odwołują-
cy się w znacznej mierze do aktualnej polityki podatkowej. Natomiast zasady 
rządzące prawem bilansowym charakteryzując się obiektywizmem, są trwałe  
i niezmienne. 

Nawiązując z kolei do MSSF 15, należy wskazać, że konsekwencją jego 
wprowadzenia jest pogłębienie różnic na gruncie prawa podatkowego i bilan-
sowego w zakresie pojęcia przychodu. Wprowadzenie tej regulacji implikuje 
konieczność interpretacji umów, a także analizy spodziewanych korzyści, co 
powoduje, że określenie przychodu ma charakter ocenny i niestabilny. Zmia-
ny wprowadzone przez MSSF 15 spowodowały duże zindywidualizowane po-
dejście do instytucji przychodu, pozostające w zależności z danym modelem 
biznesowym, jak i rodzajem podpisywanych przez stronę umów. Powyższe 
powoduje różne pojmowanie przychodu, w zależności od prezentowanego 
modelu, a w kontekście już występujących różnic z zakresie chociażby defi-
nicyjnym, przełoży się na pogłębienie autonomiczności prawa podatkowego 
i bilansowego.

21 Zob.R. Buchert, Procedury ustalenia…, s. 207, a także K. Cień, Pojęcie i klasyfikacja środ-
ków prawnych ograniczających unikanie oraz uchylanie się od opodatkowania, [w:] Środki prawne 
ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy, red. K. Cień,  
P. Szczęśniak, Lublin 2019, s. 9 i n.
22 Obszernie o tym: E. Walińska, Rachunkowość podatków odroczonych, Warszawa 2003, s.37. 
23 Por. J. Adamczuk, W. Szewc, K. Ziółkowska, Ujecieprzychodów według regulacji prawa bilan-
sowego i podatkowego w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, t. 54, nr 110, s. 7.
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1. Uwagi wstępne

Działalność jednostek gospodarczych jest pod wpływem dwóch głównych 
regulacji prawnych, tj. prawa bilansowego mającego na celu odzwierciedlenie 
ekonomicznego obrazu danej jednostki oraz prawa podatkowego, którego 
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celem jest ustalenie obciążeń jednostki na rzecz budżetu państwa. Regulacje 
prawa bilansowego są związane ze sprawozdawczością finansową dostarczającą 
jej użytkownikom informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej danej jednostki gospodarczej. Ustalając wynik finan-
sowy dla potrzeb prawa bilansowego, jednostki są zobowiązane do stosowania 
nadrzędnych zasad rachunkowości takich, jak np. zasada ostrożności, memo-
riału czy też współmierności kosztów i przychodów. Natomiast sprawozdaw-
czość podatkowa stanowi odpowiedź na potrzeby społeczne i polityczne. Zysk 
podlegający opodatkowaniu w danym okresie jest zazwyczaj mierzony w opar-
ciu o zmodyfikowaną metodę kasową. W związku z tym, że zasady prawa 
bilansowego nie zostały konsekwentnie przejęte przez prawo podatkowe, przy-
chody i koszty są ustalane dla celów ustalenia obciążenia podatkowego przy 
wykorzystaniu metod często różniących się od tych, które są stosowane dla 
celów sprawozdawczości finansowej.

Powyższe rozbieżności w przepisach prawa bilansowego i podatkowe-
go skutkują koniecznością prowadzenia przez podmioty gospodarcze odręb-
nej ewidencji podatkowej. Podlegający opodatkowaniu dochód różni się od 
ustalonego na podstawie ksiąg rachunkowych wyniku finansowego brutto.  
W związku z tym, rzeczywista wartość zobowiązania podatkowego nie jest rów-
na kwocie księgowego podatku dochodowego. Jest to spowodowane tym, że 
koszty i przychody zidentyfikowane w prawie bilansowym nie pokrywają się  
z kosztami i przychodami określonymi prawem podatkowym. Skutkiem takie-
go stanu rzeczy jest konieczność ustalenia odroczonego podatku dochodowego, 
którego zadaniem jest skorygowanie wysokości podatku dochodowego ustalo-
nego w oparciu o regulacje prawa podatkowego tak, aby wysokość obciążenia 
podatkowego była zgodna z nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest syntetyczne 
przedstawienie istoty oraz zasad ustalania i prezentacji odroczonego podatku 
dochodowego wynikających z regulacji MSSF/MSR, w tym przede wszystkim 
MSR 12, a także analiza sprawozdań finansowych polskich spółek giełdowych 
z sektora energetycznego sporządzonych za lata 2017 i 2018 pod kątem wybra-
nych informacji związanych z kategorią odroczonego podatku dochodowego. 
Przygotowując artykuł, wykorzystano metodę obszernej analizy odpowiednio 
dobranej literatury przedmiotu oraz rozwiązań w zakresie odroczonego podat-
ku dochodowego zawartych w międzynarodowych regulacjach rachunkowości, 
a także sprawozdań finansowych wybranych podmiotów gospodarczych.
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2. Istota podatku dochodowego odroczonego 
oraz zasady jego ustalania w świetle MSSF

Wspomniane różnice występujące pomiędzy wynikiem finansowym brut-
to a dochodem podatkowym mogą mieć charakter trwały lub przejściowy. 
Różnice o charakterze trwałym powstają w przypadku, kiedy regulacje prawa 
podatkowego bezwzględnie wyłączają z podstawy opodatkowania pewne przy-
chody i koszty i tym samym zobowiązują jednostki do skorygowania o nie 
wyniku finansowego brutto okresu, w którym zostały one zidentyfikowane. 

Natomiast przyczyną powstawania różnic o charakterze przejściowym jest 
odmienny niż dla potrzeb sprawozdawczości finansowej moment ich uznawa-
nia w podstawie opodatkowania (np. odsetki od zobowiązań i należności han-
dlowych obciążają wynik finansowy jednostki w momencie ich naliczenia, zaś 
od podstawy opodatkowania będą mogły być odliczone dopiero w momencie 
ich realizacji kasowej.

Konsekwencją występowania różnic przejściowych jest konieczność 
ustalenia odroczonego podatku dochodowego. Chociaż odnoszący się do tej 
kwestii MSR 12 „Podatek dochodowy” nie podaje definicji odroczonego po-
datku dochodowego, to bazując na zawartych w tym standardzie zasadach  
i definicjach, można go określić jako ustaloną w oparciu o regulacje prawa po-
datkowego kwotę podatku za dany okres sprawozdawczy, która w przyszłych 
okresach rozliczeniowych będzie należna urzędowi skarbowemu lub zmniejszy 
wartość należnego podatku dochodowego w tych okresach

W myśl MSR 12, w celu ustalenia odroczonego podatku dochodowe-
go należy zastosować tzw. podejście bilansowe polegające na analizie różnic 
przejściowych w odniesieniu do pozycji aktywów i zobowiązań, których war-
tość uległa zmianie w wyniku ujęcia przejściowo nieuznawanych dla celów 
podatkowych kosztów i przychodów. W takim ujęciu, będące podstawą do 
wyznaczenia i ujęcia odroczonego podatku dochodowego różnice przejściowe 
są różnicami pomiędzy wartością bilansową (księgową) danej pozycji aktywów 
lub pasywów a jej wartością podatkową.

Wartość bilansowa składnika aktywów odzwierciedla przyszłe korzyści 
ekonomiczne, jakich jednostka się spodziewa w związku z jego użytkowaniem 
lub sprzedażą. Z kolei wartość bilansowa zobowiązania reprezentuje kwotę,  
o jaką zmniejszą się przyszłe korzyści ekonomiczne w związku z jego realizacją. 
Innymi słowy, wartość bilansowa składników aktywów i zobowiązań odpo- 
wiada kwotom, na których poziomie składniki te zostały wycenione i zapre-
zentowane w sprawozdaniu finansowym.
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Zgodnie z par. 5 MSR 12, przez wartość podatkową określonego skład-
nika aktywów lub zobowiązań należy rozumieć przyporządkowaną im kwotę 
służącą celom podatkowym. W odniesieniu do aktywów, par. 7 MSR 12 wska-
zuje, że ich wartość podatkowa stanowi kwotę wpływającą na zmniejszenie 
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku uzyskania 
z nich w sposób bezpośredni lub pośredni korzyści ekonomicznych, które 
wpłyną do danej jednostki w momencie realizacji wartości bilansowej danego 
składnika aktywów. Jeżeli korzyści te nie będą skutkowały pomniejszeniem 
podstawy opodatkowania, wówczas wartość podatkowa takiej pozycji akty-
wów odpowiadać będzie jej wartości bilansowej. Natomiast zgodnie z par. 8 
MSR 12 wartość podatkową zobowiązania stanowi jego wartość bilansowa 
pomniejszona o wszelkie kwoty, jakie będą w przyszłych okresach stanowiły 
koszt uzyskania przychodu związanego z tym zobowiązaniem. W odniesieniu 
do przychodów otrzymanych z wyprzedzeniem, wartość podatkowa takiego 
składnika zobowiązań odpowiada jego wartości bilansowej pomniejszonej 
o kwotę przychodów podlegających opodatkowaniu w przyszłych okresach.

Powstałe w wyniku różnic pomiędzy wyżej scharakteryzowanymi warto-
ścią bilansową oraz wartością podatkową składników aktywów i zobowiązań 
różnice przejściowe, mogą mieć charakter dodatni, których skutkiem wystę-
powania jest konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego lub też ujemny, wiążący się z ujmowaniem aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Różnice te wraz z ich skutkami zostały 
przedstawione na schemacie nr 1.

Rezerwę oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy 
wyceniać według przewidywanych stawek opodatkowania, które będą obowią-
zywały w momencie rozliczenia danego składnika zobowiązań lub realizacji 
określonej pozycji aktywów1. W polskiej praktyce gospodarczej, której warun-
ki prowadzenia podlegają immanentnym zmianom, zazwyczaj przyjmuje się 
stawkę ogłoszoną na najbliższy po dniu bilansowym rok obrotowy jako najbar-
dziej prawdopodobną w następnych okresach2.

Wartość aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go ustala się zgodnie z relacjami przedstawionymi w tabeli nr 1.

1 Deloitte, Praktyczny przewodnik po MSSF 2018, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/
articles/praktyczny-przewodnik-po-mssf-2018.html .
2 Zob. A. Hołda, MSR/MSSF…, s. 200.
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Schemat nr 1.Różnice przejściowe w aktywach i zobowiązaniach i ich skutki

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Hołda, MSR/MSSF… ,s. 200  
oraz R. Burchart, Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych,  

„Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 2, s. 38-39.

Tabela nr 1.Ustalanie wartości aktywów i rezerw  
z tytułu podatku dochodowego odroczonego

Składnik Algorytm ustalania wartości

Aktywa z tytułu  
odroczonego 

podatku 
dochodowego

Ujemne różnice przejściowe oraz strata i ulgi możliwe  
do odliczenia x 

stawka podatku dochodowego obowiązująca w roku  
powstania zobowiązania podatkowego

Rezerwa z tytułu  
odroczonego 

podatku 
dochodowego

Dodatnie różnice przejściowe x stawka podatku  
dochodowego obowiązująca w roku powstania  

zobowiązania podatkowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Hołda, MSR/MSSF…,s. 201.
Uwzględnianie odliczania ulg i strat podczas ustalania wartości aktywów 
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z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest związane z racjonalną pew-
nością uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych zgodnie z definicją akty-
wów. W odniesieniu do polskich realiów korzyści związane z dotychczas po-
niesioną stratą zostaną zrealizowane w przypadku, kiedy jednostka gospodarcza 
osiągnie dochód podatkowy w kolejnych pięciu latach, w kwocie pozwalającej 
na odliczenie straty. Należy także pamiętać, że wysokość straty możliwej do 
odliczenia w którymkolwiek z kolejno następujących po sobie pięciu latach 
podatkowych nie może przekroczyć pięćdziesięciu procent kwoty tej straty.

W par. 53 MSR 12 podkreśla się także, że jednostki nie mogą dyskon-
tować ustalonych w powyższy sposób aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. Jest to spowodowane tym, że ze względu na wysoką 
złożoność lub niekiedy nawet niewykonalność sporządzania terminarza odwra-
cania się każdej różnicy przejściowej nie ma możliwości dokonania wiarygod-
nego pomiaru wartości bieżącej tych pozycji sprawozdawczych.

Zapisy zawarte w MSR 12 zasadniczo nakładają na jednostki gospodarcze 
obowiązek stosowania tzw. koncepcji pełnej alokacji podatku dochodowego 
polegającej na uznawaniu wszystkich zidentyfikowanych różnic przejściowych, 
niezależnie od przyczyn ich występowania oraz stopnia prawdopodobieństwa 
ich realizacji. W standardzie przewidziano jednak pewne wyjątki dotyczące 
ujmowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Wyjątki te zostały zaprezentowane na schemacie nr 2.

W odniesieniu do informacji przedstawionych na schemacie 2 nale-
ży stwierdzić, że MSR 12 zobowiązuje jednostki gospodarcze do tworzenia 
rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego generalnie od wszyst-
kich przejściowych różnic dodatnich. Natomiast w odniesieniu do aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, konieczne jest uwzględnienie 
zasady ostrożności oraz definicji aktywów wiążące się z wykazywaniem tych 
pozycji wyłącznie w wartości możliwych do zrealizowania w przyszłości ko-
rzyści podatkowych, których wyznacznikiem uzyskania jest prawdopodobień-
stwo osiągnięcia w przyszłych okresach odpowiednio wysokiego dochodu do 
opodatkowania3.

3 Ibidem, s. 288.
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Schemat nr 2. Wyjątki w stosowaniu koncepcji pełnej alokacji w MSR 12

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Wencel, Podatek dochodowy 
odroczony  

w systemie rachunkowości – krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu 
 finansowym, op. cit., s. 108.

Ustalenie kwoty aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego umożliwia obliczenie odroczonego podatku dochodowego, który wy-
znacza się jako zmianę stanu tych dwóch pozycji sprawozdawczych pomiędzy 
rozpoczęciem danego okresu sprawozdawczego a jego zamknięciem. Tak usta-
lony podatek dochodowy odroczony wymaga ujęcia w systemie rachunkowości 

Ogólny wyjątek uznawania 

aktywów 

i rezerw z tytułu odroczonego 

podatku 

dochodowego

Ujęcie aktywów z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego do 

wysokości, do której jest 

prawdopodobne, że zostanie 

osiągnięty dochód  

do opodatkowania,  

który pozwoli na 

potrącenie ujemnych różnic 

przejściowych 

Tak, ale

Szczególne wyjątki uznawania 

aktywów 

i rezerw z tytułu odroczonego 

podatku 

dochodowego

− Wartość przedsiębiorstwa

− Początkowe ujęcie składnika 

aktywów  

lub zobowiązań

− Udziały w jednostkach 

zależnych, jednostkach 

stowarzyszonych oraz typu 

joinventures

Koncepcja pełnej alokacji w MSR 12

Obowiązek identyfikacji i ujmowania skutków wszystkich różnic przejściowych
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według określonych zasad dotyczących sposobu i miejsca uznawania skutków 
jego alokacji4. Jak wynika z par. 58 MSR 12, odroczony podatek dochodowy 
należy ująć w wyniku okresu z wyjątkiem tych transakcji, które ujmowane są 
w innych całkowitych dochodach lub też wynikają z połączenia jednostek w 
formie przejęcia. Ogólna zasada uznawania odroczonego podatku dochodo-
wego polega na tym, że sposób zaewidencjonowania skutków podatkowych 
danej transakcji musi być spójny ze sposobem zaewidencjonowania samej 
transakcji5. Jeśli zatem jednostka gospodarcza ujmuje konsekwencje zdarzeń 
w wyniku finansowym okresu, to wszelkie związane z nimi skutki podatko-
we również ujmuje w tej części sprawozdania finansowego. Natomiast w od-
niesieniu do transakcji mających odzwierciedlenie w innych całkowitych do-
chodach, ich konsekwencje podatkowe także będą miały wpływ na te pozycje 
sprawozdawcze6.

W myśl par. 67 MSR 12 do pozycji wpływających na inne całkowite do-
chody będą się zaliczały skutki takich operacji, jak:

1) zmiana wartości bilansowej operacyjnych aktywów trwałych (rzeczo-
wych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych) spowodowana prze-
szacowaniem do wartości godziwej;
2) korekta salda początkowego zysków zatrzymanych będąca wynikiem 
zmian przyjętych zasad rachunkowości, którą stosuje się retrospektywnie 
bądź dokonuje się korekty błędów poprzednich okresów sprawozdawczych;
3) różnice kursowe wynikające z przekształcenia sprawozdań finanso-
wych jednostek zagranicznych;
4) kwot powstałych w sytuacji początkowego ujęcia kapitałowego ele-
mentu złożonego instrumentu finansowego7.

Odroczony podatek dochodowy może także skorygować wartość przed-
siębiorstwa, co ma miejsce w przypadku transakcji połączenia jednostek, jeżeli 
występują różnice w wartościach bilansowych i podatkowych przejmowanych 
zasobów i zobowiązań8.

Par. 60 MSR 12 nakłada na jednostki gospodarcze obowiązek weryfikacji 
kwot odroczonego podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw powstałych 
z tytułu jego wystąpienia w związku z następującymi sytuacjami, takimi jak:

4 Zob. A. Wencel, Podatek…, s. 113-114.
5 Por. I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość…, s. 301.
6 Zob. A. Hołda, MSR/MSSF…, s. 204.
7 MSR 12 Podatek dochodowy, par. 62.
8 Zob. A. Wencel, Podatek dochodowy…, [w:] Sprawozdanie finansowe…, red. E. Walińska,  
s. 295.



43

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY WEDŁUG MSR/MSSF ...

1) zmiana wartości różnic przejściowych,
2) zmiana stawek podatkowych i regulacji prawa podatkowego,
3) korekta możliwości realizacji aktywów z tytułu podatku dochodowe-
go odroczonego,

4) zmiana przewidywanego sposobu realizacji wartości składników 
majątkowych jednostki9.

3. Sprawozdawcze konsekwencje 
ujmowania podatku dochodowego odroczonego

Informacje na temat odroczonego podatku dochodowego znajdują swo-
je odzwierciedlenie w kilku elementach sprawozdania finansowego. Punktem 
wyjścia do prezentacji kwot i skutków alokacji odroczonego podatku docho-
dowego jest przedstawienie we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego 
informacji o przyjętych przez daną jednostkę kluczowych zasad rachunkowo-
ści dotyczących jego ustalania i rozliczania, a także metodę rozchodu („odwra-
cania się”) różnic przejściowych10.

Zasady prezentacji i ujawniania informacji dotyczących skutków alokacji 
odroczonego podatku dochodowego uregulowane są przede wszystkim zapisa-
mi MSR 1 i MSR 1211. Zgodnie z wymogami tych standardów, aktywa oraz 
rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego wykazuje się w sprawoz-
daniu z sytuacji finansowej oddzielnie odpowiednio w aktywach trwałych jako 
element pozycji „długoterminowe rozliczenia międzyokresowe” oraz w pasy-
wach jako element długoterminowych rezerw na zobowiązania12. Zasadniczo 
jednostki są zobowiązane do stosowania zasady zakazu kompensaty aktywów 
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy jednostka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do prze-
prowadzenia takiej kompensaty, a owe aktywa i rezerwy z tytułu podatku do-
chodowego odroczonego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez  
 
 

9 Por. A. Hołda, , MSR/MSSF…, s. 203; K. Jonas, Wpływ…, s. 155.
10 Zob. szerzej A. Kuzior, Ujawnianie informacji na temat rezerw w sprawozdaniach finanso-
wych wybranych spółek giełdowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2, cz. 2,  
s. 459; W. Gos, S. Hońko, M. Janowicz, K. Winiarska, Rachunkowość finansowa dla zaawanso-
wanych, Warszawa 2017, s. 83.
11 Zob. A. Wencel, Podatek dochodowy…, [w:] Sprawozdanie finansowe…, red. E. Walińska,  
s. 297.
12 Por. K. Jonas, Wpływ…, s. 156-157.
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tę samą władzę podatkową na podmiot lub grupę podmiotów będących jed-
nym podatnikiem podatku dochodowego13.

W sprawozdaniu z wyniku i innych całkowitych dochodów odroczony po-
datek dochodowy prezentuje się per saldo z bieżącym podatkiem dochodowym 
jako łączne obciążenie podatkowe zysku/straty okresu14. Jednostki są także zo-
bligowane do wykazania w tej części sprawozdania finansowego kwot podatku 
dochodowego odroczonego odnoszących się do poszczególnych składników 
pozostałych całkowitych dochodów15. W zestawieniu zmian w kapitale wła-
snym odroczony podatek dochodowy należy zaprezentować w ramach pozycji 

„kapitał z aktualizacji wyceny” lub/i „wynik finansowy lat ubiegłych” w zależ-
ności od tego, w jakiej pozycji rozliczane są skutki alokacji podatku dochodo-
wego odroczonego16.W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych odroczony 
podatek dochodowy jest uwzględniany tylko w przypadku sporządzania tego 
elementu sprawozdania finansowego metodą pośrednią, gdzie jest ujmowany 
w ramach działalności operacyjnej w pozycji „pozostałe korekty”17.

Zapisy MSR 12 nakładają także na jednostki gospodarcze obowiązek 
dokonania w informacji dodatkowej szerokich i szczegółowych ujawnień na 
temat między innymi takich informacji, jak przyjęte stopy podatku dochodo-
wego, składniki uznania lub obciążenia z tytułu podatku dochodowego odro-
czonego, rodzaje, kwoty i daty wygaśnięcia/odwrócenia różnic przejściowych, 
dane dotyczące niewykorzystanych ulg podatkowych i nierozliczonych strat 
podatkowych, a także informacje odnoszące się do warunkowych aktywów i 
zobowiązań18.

4. Odroczony podatek dochodowy 
w sprawozdaniach finansowych 
polskich spółek energetycznych

Analizie pod kątem informacji dotyczących tytułów powstania różnic 
przejściowych, kwot odroczonego podatku dochodowego oraz utworzonych 
rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz istotności 

13 Zob. A. Wencel, Podatek dochodowy…, [w:] Sprawozdanie finansowe…, red. E. Walińska,  
s. 297-298.
14 Zob. K. Jonas, Wpływ…, s. 157.
15 Zob. A. Wencel, Podatek dochodowy…, [w:] Sprawozdanie finansowe…, red. E. Walińska,  
s. 298.
16 Por. K. Jonas, Wpływ…, s. 157.
17 Zob. A. Wencel, Podatek dochodowy…, [w:] Sprawozdanie finansowe…, red. E. Walińska,  
s. 299.
18 Ibidem, s. 300.



45

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY WEDŁUG MSR/MSSF ...

wpływu tych kwot na sytuację majątkowo-finansową badanych jednostek pod-
dane zostały sporządzone za lata 2017-2018 skonsolidowane sprawozdania fi-
nansowe ośmiu spółek z sektora energetycznego mających siedzibę znajdującą 
się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których papiery wartościowe notowa-
ne są na GPW w Warszawie (GK Elektrownia Będzin SA, GK Enea SA, GK 
Energa SA, GK PGE SA, GK Polenergia SA, GK Tauron SA, GK Elektrownia 
Kogeneracja Wrocław SA oraz Elektrownia Pątnów-Adamów-Konin SA).

W pierwszej kolejności analizie poddano, jakie są tytuły przyczyn powsta-
wania dodatnich oraz ujemnych różnic przejściowych w badanych spółkach. 
Na podstawie informacji zawartych w różnych elementach sprawozdania fi-
nansowego tych spółek stwierdzono, że w obu badanych latach tytuły te za-
równo w odniesieniu do przejściowych różnic dodatnich, jak i ujemnych, były 
następujące:

1) różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową operacyjnych 
aktywów trwałych, aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, akty-
wów górniczych i praw majątkowych pochodzenia energii;
2) memoriałowe ujęcie odsetek i różnic kursowych;
3) odmienny moment podatkowego uznania przychodów ze sprzedaży 
dóbr i usług;
4) rezerwy, w tym na świadczenia pracownicze i zakup uprawnień do 
emisji CO2;
5) straty podatkowe z lat ubiegłych;
6) nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty 
przyłączeniowe.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, zarówno w odniesieniu do róż-
nic dodatnich, jak i ujemnych, największy kwotowy udział w łącznej wartości 
brutto rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego stano-
wiły różnice pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową trwałych 
aktywów operacyjnych. W niektórych przypadkach udział ten sięgał nawet 
ponad dziewięćdziesiąt procent. Rzecz ma się niemal identycznie w obu ba-
danych latach. Następnie badaniu poddano wpływ kwot ujętych aktywów  
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na sytuację majątkową 
spółek należących do próby badawczej. W tabeli nr 2 przedstawiono procen-
towy udział tych kwot odpowiednio w wartości długoterminowych aktywów/
rezerw i zobowiązań oraz w sumie bilansowej.

Jak wynika z tabeli nr 2, udział wartości ujętych aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego zarówno w sumie bilansowej, jak i w wartości 
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aktywów trwałych, jest niewielki. W odniesieniu do rezerw z tytułu podatku 
dochodowego odroczonego udział ich wartości w wartości sumy bilansowej  
i wartości zobowiązań i rezerw długoterminowych jest większy.

Powyższą analizę wsparto także stosowanym w rewizji finansowej bada-
niem istotności metodą pierwiastkowego podziału, w wyniku którego ustalo-
no, że kwoty rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kwotami 
istotnymi w przypadku wszystkich analizowanych spółek, a kwoty ujętych ak-
tywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego mają istotny wpływ na 
sytuację majątkową tylko kilku wybranych spółek19.

W kolejnym kroku analizie poddano wpływ kwoty odroczonego podatku 
dochodowego ujętej w sprawozdaniu z wyniku i innych całkowitych dochodów 
na wynik finansowy wykazywany przez badane jednostki gospodarcze. Na wykre-
sie 1 zaprezentowano udział wartości części odroczonej podatku dochodowego  
w wyniku finansowym netto w 2017 i 2018 r.

Jak wynika z informacji przedstawionych na wykresie nr 1, w większości 
przypadków udział ten oscylował wokół piętnastu procent. Jedynie w 2018 
roku w spółkach GK Polenergia SA i GK Elektrownia Kogeneracja Wrocław 
SA stosunek tych dwóch wielkości wyniósł ponad sto procent, co oznacza, że 
na obciążenie podatkowe wyniku finansowego tego okresu wpłynęła głównie 
część odroczona podatku dochodowego, a część bieżąca była praktycznie rów-
na zeru.

W celu zbadania istotności wpływu odroczonej części obciążenia podat-
kowego na wynik finansowy analizowanych spółek energetycznych posłużono 
się także metodą podziału pierwiastkowego. Kwoty odroczonego podatku do-
chodowego ujętego w 2017 i 2018 roku, które okazały się kwotami istotnymi 
z punktu widzenia tej metody badania, zostały oznaczone na wykresie nr 1 
oznaczone gwiazdką.

Następnie zbadano także wpływ ujmowania podatku dochodowego od-
roczonego na kształtowanie się wskaźnika rentowności sprzedaży wyznaczane-
go jako procentowy stosunek zysku netto20 do wartości przychodów netto ze 
sprzedaży. W tym celu wyznaczono wartość tego wskaźnika z uwzględnieniem 
kwoty podatku dochodowego odroczonego w wyniku netto oraz po wyelimi-
nowaniu tej kategorii z wyniku netto. Otrzymane wyniki w odniesieniu do 
2017 roku zostały zaprezentowane na wykresie nr 2, a w odniesieniu do 2018 
roku na wykresie nr 3.

19 Kwoty te w tabeli zostały wyróżnione pogrubioną czcionką.
20 Na potrzeby rozważań przeprowadzanych w niniejszym artykule pod uwagę została wzięta 
bezwzględna wartość wyniku finansowego netto.
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Wykres nr 1.Udział kwoty odroczonego podatku dochodowego  
w wyniku finansowym netto za 2017 i 2018 rok

 Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji  
ujawnionych przez badane spółki.

Wykres nr 2. Kształtowanie się wskaźnika ROS 
 przy uwzględnieniu podatku dochodowego odroczonego 

 i bez jego uwzględniania za 2017 rok

Źródło: opracowanie własne  
na podstawie informacji ujawnionych przez badane spółki.
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Wykres nr 3. Kształtowanie się wskaźnika ROS przy uwzględnieniu podatku 
dochodowego odroczonego i bez jego uwzględniania za 2018 rok

Źródło: opracowanie własne  
na podstawie informacji ujawnionych przez badane spółki.

Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki przedstawione na wykresach nr 2-3, 
należy stwierdzić, że w obu badanych latach różnice w wartościach wskaźnika 
ROS wyznaczonego z uwzględnieniem i bez uwzględniania odroczonego po-
datku dochodowego są w przypadku większości analizowanych spółek istot-
ne. W związku z tym, wyeliminowanie kategorii odroczonego podatku do-
chodowego z analizy sytuacji majątkowo-finansowej tych jednostek mogłoby  
w istotny sposób zmienić jej obraz. Najbardziej jest to widoczne w przypad-
ku spółki GK Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, gdzie w 2017 
roku wskaźnik ROS bez uwzględniania podatku dochodowego był wyższy od 
wskaźnika ROS uwzględniającego tę kategorię o 2,54 punktów procentowych 
(procentowa zmiana to bliskotrzydzieści cztery procent), a w 2018 odpowied-
nio o 2,33 punktów procentowych (procentowa zmiana to blisko dwanaście 
procent).

5. Uwagi końcowe

Kwestie związane z ustalaniem i wykazywaniem w sprawozdaniu finan-
sowym odroczonego podatku dochodowego oraz skutków jego alokacji są 
tematem istotnym z punktu widzenia zarówno aspektów teoretycznych, jak 
i aspektów praktycznych. Podatek dochodowy jest bowiem zagadnieniem zło-
żonym i wciąż sprawiającym służbom księgowo-finansowym istotne problemy. 
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Ponadto wyniki przeprowadzonego badania empirycznego wskazują na istot-
ność wpływu kwot podatku odroczonego oraz aktywów i zobowiązań z jego 
tytułu na sytuację majątkowo-finansową analizowanych spółek.

Jak podaje literatura przedmiotu, kategoria odroczonego podatku docho-
dowego istnieje wyłącznie w rachunkowości i jej ustalenie ma na celu skory-
gowanie wielkości podatku dochodowego wyznaczonego w oparciu o prawo 
podatkowe do wysokości zgodnej z nadrzędnymi zasadami rachunkowości21. 
Jednak wydaje się, że  ustalanie i wykazywanie odroczonego podatkowego jest 
bowiem w pewnym sensie antycypowaniem przyszłych skutków podatkowych 
oraz uwzględnianiem potencjalnego ryzyka podatkowego.

21  Por. K. Jonas, Wpływ…, s. 164.





53

Rozdział 4

Piotr Liwoch
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ORCID: 0000-0001-7147-0403
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In year 2017, the legislator decided to amend, among others, the Polish Act on 
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1. Uwagi wstępne

Nowelizacją z dnia 27 października 2017 roku1 ustawodawca dokonał 
znaczących zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne2.Jedną ze zmian zaproponowanych przez ustawodawcę było 
dokonanie podziału źródeł przychodów na dwie kategorie, tj. przychody z zy-
sków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł.

Wyodrębnienie to zobowiązało podatników do rozdzielania w podatko-
wych księgach przychodów i rozchodów osiąganych dochodów, a także unie-
możliwiło potencjalną praktykę kompensowania uzyskanego dochodu po-
przez wykazanie straty w drugim ze źródeł przychodów. Nowelizacja ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych odniosła swój skutek w obrębie 
kosztów uzyskania przychodów, które powinny zostać odpowiednio przypi-
sywane do poszczególnych źródeł przychodów. Niestety, zmiana ta wzbudziła 
wiele wątpliwości i pytań podatników w zakresie prawidłowości przypisywania 
ponoszonych kosztów do właściwych źródeł przychodów. 

W poniższym artykule zostało przedstawione aktualne pojęcie zysków 
kapitałowych i zysków z innych źródeł przychodu, a także pojęcie kosztów 
uzyskania przychodów w nowym brzmieniu, jak również przyczyny stojące 
za przeprowadzoną nowelizacją. Ponadto, opierając się na stanowiskach wyra-
żonych w przykładowych indywidualnych interpretacjach podatkowych oraz 
orzeczeniach sądów administracyjnych, została dokonana krytyczna analiza 
oraz ocena skutków tej zmiany w obrocie prawnym. W związku z tym nale-
żało udzielić odpowiedzi na pytanie, według jakiego klucza alokacji podatnik 
powinien kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wydatki niedające 
się jednoznacznie przypisać do jednego źródła przychodów.

W niniejszym artykule autor ma na celu przeprowadzenie próby potwier-
dzającej hipotezę badawczą, zgodnie z którą prawidłowe jest stanowisko, że roz-
wiązanie dzielące źródła przychodu na przychody ze źródeł kapitałowych oraz 
inne źródła przychodu, które w założeniach miało na celu ograniczenie prakty-
ki unikania i uchylania się od opodatkowania, jest niedokładne. Rozwiązanie, 

1 Ustawa z dnia 27 października 2017 roku 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 (Dz. U.  
z 2017 roku, poz. 2175), dalej jako: „ustawa nowelizująca”.
2 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 43).
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o którym mowa, może bowiem wywoływać liczne wątpliwości, a w skutek tego 
należy negatywnie oceniać jej wpływ na pewność obrotu prawnego.

2. Pojęcie zysków ze źródeł kapitałowych 
oraz zysków z innych źródeł przychodu 
(zyski z działalności operacyjnej)

Ustawodawca przewidział definicję legalną przychodów z zysków kapi-
tałowych poprzez wprowadzenie zamkniętego katalogu tego rodzaju przycho-
dów do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych3. Do katalogu 
przychodów z zysków kapitałowych można zaliczyć kilka grup źródeł należą 
m.in. przychody z udziału w zyskach osób prawnych4, stanowiące przychody 
faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym dywidendy, przychody z umorze-
nia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, przychody z wystąpienia 
wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej, które następuje w inny sposób 
niż poprzez umorzenie udziału (akcji). Oprócz tego należy także wskazać war-
tość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki 
komandytowo-akcyjnej, przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek 
przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – majątek 
przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stano-
wią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także przychody z tytułu wnie-
sienia do osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepienięż-
nego. Chodzi także o przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną, przychody, m.in. z autorskich lub pokrewnych praw 
majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej czy też know-how, jak 
również papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,  
z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpiecze-
niu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych lub  
z ich zbycia5.Natomiast przychody kapitałowe z innych źródeł, powołując 
się na stanowisko projektodawcy, ze względu na dychotomiczny charakter  
 
 
 

3 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 865), dalej jako; „u.p.d.o.p.”.
4 Z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b u.p.d.o.p., czyli wynagrodzeń z tytułu realizacji umów 
o zarządzanie dla zarządców przedsiębiorstw państwowych, w tym prawa do udziału w zysku 
przedsiębiorstwa.
5 Por. art. 7 pkt 1 lit. a-f, j, k, m pkt. 2-4, 6b lit. a, e u.p.d.o.p.
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podziału, są źródłami nieuwzględnionymi w katalogu o charakterze zamknię-
tym, wynikającym z art. 7b u.p.d.o.p.6

Zasadność dokonanego podziału źródeł przychodu na katalog źródeł 
związanych z zyskami kapitałowymi, jak również zyskami z innych źródeł 
przychodów, może jednak budzić wątpliwości. Jak mogłoby się wydawać, co 
do zasady do zysków kapitałowych zaliczane powinny być przychody związane 
ze zbyciem aktywów. Zauważyć jednak należy, że do tego katalogu kwalifiko-
wane są również przychody nie tylko ze zbycia, ale także udostępnienia praw 
własności intelektualnej, przykładowo osiągnięte w skutek zawarcia umowy 
licencyjnej7. Takie ujęcie budzi wątpliwości, w szczególności biorąc pod uwagę 
charakter zysków kapitałowych, które osiągane są m.in. ze zbycia lub umo-
rzenia udziałów czy też osiągania dywidend. Podział ten budzi zatem pytania 
o celowość rozstrzygnięcia i stojące za nim intencje ustawodawcy. 

3. Cel nowelizacji

Zgodnie ze stanowiskiem projektodawcy, ujętym w uzasadnieniu do 
projektu ustawy nowelizującej, przeprowadzona nowelizacja to wykonanie 
kolejnego kroku do uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób 
prawnych, w tym poprzez implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 
ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unika-
nia opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie ryn-
ku wewnętrznego8. Zmiana ma dążyć do zwiększenia powiązania wysokości 
płaconego przez duże przedsiębiorstwa podatku z terytorium ich osiągania,  
a także zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Co istotne, dzięki wpływom zwiększone mają być wydatki na działalność ba-
dawczo-rozwojową lub zwiększające konkurencyjność poprzez rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem projektodawcy, nowelizacja ta będzie 
również przeciwdziałać kompensacji sztucznie kreowanych strat na operacjach  
 

6 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk 
nr 1878), dalej jako: „uzasadnienie do ustawy nowelizującej”, s. 70. 
7 Zob. M. Opoka, M. Thedy, Rozdzielanie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób 
prawnych, [w:] Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efek-
tywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, K. Lasiński - Sulecki, W. Morawski, Warszawa 
2018, s. 96-97.
8 Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 roku ustanawiająca przepisy mające na 
celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, dalej jako: „Dyrektywa ATAD”.
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finansowych z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej (działalno-
ści operacyjnej)9.

4. Koszty uzyskania przychodów

Poza samą nowelizacją definicji legalnej dotyczącej dochodu, ustawo-
dawca przewidział także konsekwentną zmianę w zakresie kosztów uzyskania 
przychodów. Przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty 
poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu 
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wy-
mienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.10

Koszty uzyskania przychodów zostały również odpowiednio alokowane 
do przychodów osiągniętych ze źródeł kapitałowych oraz innych przychodów, 
czyli przychodów osiągniętych z działalności operacyjnej. Podatnik ponoszący 
koszty nie będzie zatem obowiązany zdecydować, czy wydatek ten może zo-
stać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu, ale także będzie musiał 
alokować go do konkretnego źródła przychodów. Niestety, ustawodawca nie 
przewidział precyzyjnych regulacji, według jakich kryteriów ten wydatek miał-
by zostać przypisany do źródła przychodów.

Co prawda, zgodnie z art. 15 ust. 2b ustawy o u.p.d.o.p., w przypadku gdy 
podatnik uzyskuje przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych 
źródeł przychodów, przepisy ust. 2 oraz 2a wymienionego artykułu stosuje się 
także do przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpo-
średnio związanych z przychodami. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.d.o.p., 
jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których do-
chody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz koszty związa-
ne z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest 
możliwe przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala 
się w takim stosunku, w którym pozostają osiągnięte w roku podatkowym 
 
 
 
 
 
 

9 Uzasadnienie do ustawy nowelizującej, s. 1-3.
10 Zob. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
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przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 7 ust. 3 
pkt 3 u.p.d.o.p. stosuje się odpowiednio11.

Biorąc pod uwagę wskazane regulacje, alokacyjny klucz przychodo-
wy będzie mógł zostać zastosowany w przypadku spełnienia łącznie dwóch 
przesłanek:

1) poniesiony wydatek faktycznie nie był bezpośrednio związany z uzy-
skaniem przychodów,

2) podatnik uzyskał przychód i nie jest w stanie jednoznacznie zakwali-
fikować go do przychodów ze źródła kapitałowego albo przychodów z innego 
źródła.

By przypisać koszty do konkretnego koszyka, trzeba zatem dokonać ich 
alokacji na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 oraz 2a u.p.d.o.p., 
zgodnie z którym koszty pośrednie należące do konkretnego koszyka należy 
obliczyć według następującego wzoru:

O ile dokonanie obliczeń arytmetycznych na podstawie powyższego wzo-
ru nie wydaje się skomplikowane, to sam proces interpretacji przepisów podat-
kowych w celu osiągnięcia wskazanego równania może nastręczać podatnikom 
trudności.

5. Stanowisko organów podatkowych  
do poszczególnych rodzajów 
kosztów pośrednich

Wskazać należy, że w ustawie nowelizującej z 27 października 2017 roku 
ustawodawca nie przewidział regulacji, która w jednoznaczny i niebudzący 

11 Zgodnie z tym przepisem, przy ustalaniu dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, 
nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów położonych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, lub przychodów wymie-
nionych w art. 21, 22 i 24b u.p.d.o.p. W przypadku podatników, którzy są nierezydentami  
i prowadzą działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 
zakład, uwzględnia się przychody wymienione w art. 21 u.p.d.o.p., jeśli są związane z działal-
nością zakładu.

koszt pośredni  
z określonego źródła przychodu   =   

przychód osiągnięty 
z określonego źródła przychodu

ogólna kwota przychodów
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wątpliwości podatników sposób pozwalałaby na przypisanie kosztu cechują-
cego się ogólnym charakterem. Koszt o charakterze ogólnym to koszt, który 
można przypisać zarówno do przychodów kapitałowych, jak przychodów z in-
nych źródeł. Przyjęcie z kolei powyżej wskazanego sposobu rozdzielania kosz-
tu pośredniego na poszczególne źródła przychodów rodzi chociażby problem  
w zakresie uwzględniania w proporcji takich dochodów jak tych osiągniętych 
w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionych od podatku dochodowego na 
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.12, a także odsetek od zaciągniętej po-
życzki czy dywidend. Co ciekawe, organy podatkowe nie chcą oceniać przed-
stawionych przez podatników przykładów liczbowych we wniosku o wydanie 
interpretacji podatkowej, powołując się na art. 14b Ordynacji podatkowej13. 
Przepis ten nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej inter-
pretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. 
Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zasady arytmetycznego 
wyliczenia nie podlegają urzędowej interpretacji14. Z takim stanowiskiem 
jednak nie sposób się zgodzić, ponieważ interpretacje indywidualne odnoszą 
do konkretnego stanu faktycznego podatnika15, a podanie przykładowego wy-
liczenia, który ma znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie jest niczym 
innym, jak właśnie procesem stosowania prawa.

Należy również wskazać, że wątpliwości budzi kwestia konieczności 
proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich od dywidend na podstawie 
art. 15 ust. 2-2a u.p.d.o.p., a także konieczność ujmowania przychodu z tego 
tytułu w kalkulacji proporcji kosztów pośrednich, jako przychody ze źródła 
zysków kapitałowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej słusznie jed-
nak wskazał, że przychody o charakterze pasywnym nie są objęte dyspozy-
cją wskazanych regulacji, ponieważ podatnik, odnosząc wskazany przychód 
opodatkowany w sposób ryczałtowy lub zwolniony na podstawie art. 22 ust. 
4 u.p.d.o.p., nie ma możliwości poniesienia kosztów uzyskania przychodów.  
W skutek tej decyzji, przychody opodatkowane na podstawie art. 21, art. 22 
oraz 24b u.p.d.o.p. nie są uwzględniane w kalkulacji jako dochody podlegające 

12 Przykładowe wyliczenie z uwzględnieniem dochodów osiągniętych na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej i zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.; por. B. Otrzonsek, 
Jak przyporządkować koszty pośrednie do źródeł przychodów, (https://bit.ly/2o3694x).
13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800), 
dalej jako: „o.p.”.Zgodnie z art. 14b § 1 o.p., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na 
wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa 
podatkowego.
14 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 października 
2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.272.2018.1.BG.
15 Por. art. 14b § 1 o.p.
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opodatkowaniu podatkiem dochodowym, dochody niepodlegające opodatko-
waniu lub dochody zwolnione z opodatkowania. Tym bardziej nie mogą być 
uwzględnione w alokacji kosztów pośrednich według katalogu przychodów na 
podstawie przepisu art. 15 ust. 2bu.p.d.o.p.16

Interesujące stanowisko wypracowały organy podatkowe w zakresie zali-
czenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zaciągniętych pożyczek. 
Zgodnie z tym podejściem, odsetki od kredytu lub pożyczki są świadczeniem 
akcesoryjnym i powinny zawsze dzielić los przychodów lub kosztów, które 
powstaną w skutek wydatkowania środków pochodzących z tego rodzaju fi-
nansowania dłużnego17. A zatem, gdy przykładowo spółka zaciąga kredyt 
na zakup udziałów innej spółki z grupy, to odsetki od tego kredytu, które są 
kosztami uzyskania przychodu, zaliczyć będzie trzeba do kosztów z zysków 
kapitałowych. Stanowiska tego nie zmienia również cel zaciągnięcia finanso-
wania dłużnego. W  interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2018 roku 
w przedstawionym stanie faktycznym podmiot postanowił nabyć udziały  
w powiązanej spółce, ponieważ ta przynosiła straty, a zdaniem wnioskodawcy 
konsolidacja pozwolić miała na lepsze zarządzanie kontraktami z dostawcami 
surowców. Zdaniem spółki zatem, mimo że przychody powiązać należy z zy-
skami kapitałowymi, to odsetki z kolei z zyskami z innych źródeł, czyli zyskami 
operacyjnymi, ponieważ wydatki te związane są z działalnością gospodarczą 
prowadzoną przez spółkę i pozwolą na osiąganie wyższych przychodów. Organ 
jednak tego stanowiska nie potwierdził. Co więcej, zaznaczył, że odsetki nie są 
wydatkami na nabycie akcji, ale są zapłatą za pozyskany kapitał18, który był 
zaciągnięty w celu polepszenia wyników finansowych. Biorąc pod uwagę już 
samą sprzeczność wynikającą z konkluzji organu, należy wskazać, że swoiste-
go rodzaju każdorazowe „dziedziczenie” losu przychodu przez odsetki będące 
kosztami, bez uwzględniania celu zaciągania tego finansowania dłużnego, jest 
podejściem błędnym. Kolejnym argumentem popierającym to stanowisko jest 
fakt, że w dotychczasowej praktyce organów prezentowano podejście, zgod-
nie z którym odsetki od zaciągniętych pożyczek na zakup akcji lub udziałów  
 

16 Tak m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 
24 kwietnia 2019 roku, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.69.2019.2.SG, z dnia 28 sierpnia 2018 
roku, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.262.2018.1.PC, z dnia 29 sierpnia 2018 roku, sygn. 
0111-KDIB1-2.4010.217.2018.1.MM, a także z dnia 3 października 2018 roku, sygn. 0111 

-KDIB1-2.4010.272.2018.1.BG.
17 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lipca 2018 
roku, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.265.2018.1.MO.
18 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2018 
roku, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.107.2018.1.BG.
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w spółce są wyłącznie kosztem związanym z finansowaniem dłużnym, a nie 
wydatkami na nabycie lub objęcie tych akcji lub udziałów19.

Wątpliwości interpretacyjne są związane z przychodami z praw majątko-
wych wymienionymi w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.p., a więc praw z licen-
cji. Nie zalicza się jednak do tych zysków przychodów z licencji bezpośrednio 
związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. 
Przykładowo, takim rodzajem licencji, w przypadku licencji na podstawie 
umowy usługowej, gdzie licencja jest tylko jednym z elementów świadczenia 
w ramach tej umowy, przychody osiągane z licencji na korzystanie znaku to-
warowego są przychodami z innych źródeł, a więcz działalności operacyjnej20. 
Z kolei w podobnym stanie faktycznym, w ramach którego podmiot działający 
w branży deweloperskiej będący spółką dominującą w grupie udzielał spółkom 
zależnym licencji na znak towarowy, organ podatkowy uznał, że przychody 
z tytułu tej licencji są przychodami z zysków kapitałowych, ponieważ znak 
towarowy udzielany jest na podstawie odrębnej umowy, która nie generuje 
przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W przeciwieństwie zaś 
do przychodów, koszty uzyskania przychodu nie mogą pomniejszać zysków 
kapitałowych, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych nie 
istnieje związek przyczynowy między przychodami z tytułu licencji, a koszta-
mi uczestnictwa w spółce zależnej (celowej). Kosztami związanymi z zyskami 
kapitałowymi w ramach prezentowanej transakcji będą przykładowo odpisy 
amortyzacyjne lub opłaty za ochronę znaku21.

Jak zostało wskazane powyżej, w praktyce przypisanie osiąganych przy-
chodów do konkretnych źródeł nie musi koniecznie zależeć od charakteru 
danej instytucji prawnej i jej wpływu na osiąganie konkretnego przychodów 
z określonego koszyka, a wystarczające jest wyodrębnienie tytułu udzielenia 
licencji na znak towarowy do osobnej umowy. Takie jednak podejście nie 
zasługuje na aprobatę; przede wszystkim ze względu na wprowadzenie stanu 
niepewności podatnika co do trwałości podejścia organów w obrocie prawnym, 
który może mieć problemy z prawidłowym przypisaniem kosztów do odpo-
wiedniego źródła przychodów.

19 Tak m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia  
5 lipca 2017 roku, sygn. 0114-KDIP2-3.4010.93.2017.2.JBB, czy też NSA w wyroku z dnia 29 
stycznia 2016 roku, sygn. akt. II FSK 2587/13, Legalis1453809.
20 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lipca  
2018 roku, sygn. 0114-KDIP2-3.4010.137.2018.1.
21 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca  
2018 roku, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.83.2018.1.EN.
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Do kosztów pośrednich, co do których należy również zastosować klucz 
alokacyjny według źródeł przychodów, zaliczyć można:

 1. koszty wynagrodzeń pracowników, co do których nie da się przypisać 
konkretnego zdarzenia gospodarczego i nie jest w związku z tym możli-
wa identyfikacja odpowiedniego źródła przychodu, w tym koszty pionów 
wspierających; 
2. koszty amortyzacji, co do których nie jest możliwe przypisanie do 
określonego projektu lub zdarzenia gospodarczego i w związku z tym nie 
jest możliwa identyfikacja źródła przychodu, na przykład amortyzacja sa-
mochodów czy też urządzeń biurowych;
3. koszty ogólnego zarządu, których również nie da się powiązać z okre-
ślonym projektem lub zdarzeniem gospodarczym, a w związku z tym nie 
jest możliwa identyfikacja odpowiedniego źródła przychodu, w tym przy-
kładowo koszty czynszu; 
4. koszty finansowania w takiej części, w jakiej nie da się ich alokować do 
konkretnego zdarzenia gospodarczego22; 
5. inne zdarzenia – takie, jak przykładowo outsourcing usług.

6. Uwagi końcowe

Wymieniony powyżej katalog kosztów, które należy alokować według 
klucza, o którym mowa w art. 15-15b u.p.d.o.p., może być różnorodny i jego 
szeroki zakres może budzić wiele wątpliwości w dokonanej przez podatnika 
kwalifikacji do konkretnego źródła przychodu.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na cele wprowadzonej no-
welizacji, która została podjęta w ramach implementacji Dyrektywy ATAD. 
Jednym z głównych celów jej uchwalenia było zwiększenie wpływów z podat-
ku dochodowego od osób prawnych oraz zapobieganie sztucznej kompensacji 
strat z dochodami z różnych źródeł przychodu. Pozostawiając na boku samo 
ocenienie zasadności wskazywania przez projektodawcę i dokonywania przez 
ustawodawcę nowelizacji przepisów podatkowych w celu osiągnięcia więk-
szych wpływów budżetowych, ideę uszczelniania systemu podatkowego należy 
ocenić pozytywnie.

Negatywnie jednak należy odnieść się do sposobu przeprowadzenia tego 
uszczelniania. Po pierwsze, zwiększenie konkurencyjności małych i średnich 

22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 
2018 roku, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.392.2018.1.AW.
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przedsiębiorstw wydaje się być w sprzeczności z tworzeniem przepisów mało 
przejrzystych, a także niezawierających klarownych norm kolizyjnych w przy-
padku konfliktu polegającym na niemożliwości przypisania kosztów pośred-
nich w jednoznaczny sposób. Trudno bowiem, przywołując wyżej wymie-
niony przykład dotyczący uwzględniania w kluczu alokacyjnym zwolnionych 
dochodów strefowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., twierdzić, 
że regulacje zawarte w art. 15 ust. 2-2b u.p.d.o.p. skonstruowane są w sposób 
niebudzący wątpliwości.

Należy również zwrócić uwagę, że to duże przedsiębiorstwa ze względu na 
osiągane zyski i skalę działalności mogą sobie pozwolić na kompleksową usłu-
gę prawno-podatkową, czego z kolei, niejednokrotnie, małe i średnie przed-
siębiorstwa nie będą mogły osiągnąć. Wydaje się zatem, że to właśnie małe 
i średnie przedsiębiorstwa mogą mieć największe problemy z właściwym zasto-
sowaniem wskazanych norm prawnych i w tym kontekście trudno utrzymać 
stanowisko, zgodnie z którym nowelizacja ta jest dla nich sprzyjająca.

Ponadto, takie rozstrzygnięcie może prowadzić do sprzeczności z zasadą 
równości opodatkowania. O ile problemów nie budzi sytuacja, w której po-
datnik z obu źródeł przychodów osiągnął dochód i w ekonomicznym sensie 
zapłaci podatek według stawki 19% od sumy tych dochodów. Należy jednak 
zauważyć, że moment osiągnięcia dochodu z jednego źródła, a z kolei z dru-
giego źródła straty, będzie wpływał na brak możliwości wzajemnej kompensa-
ty poprzez pomniejszenie dochodu z jednego źródła o stratę z innego źródła 
przychodów23. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której spółka 
świadczy usługi outsourcingu finansowego lub informatycznego, odnosząc  
z tego tytułu stratę, którą kwalifikuje do katalogu związanego z zyskami z dzia-
łalności operacyjnej, oraz udziela licencji na oprogramowanie lub przekazuje 
know-how. Przychody z tego tytułu zalicza do przychodów z zysków kapitało-
wych. Pomimo świadczenia usług jednego rodzaju, będzie ona w mniej uprzy-
wilejowanej sytuacji wobec spółki, która ponosiła stratę i uzyskała przychód 
operując wyłącznie w sektorze świadczenia usług outsourcingu, mimo bardzo 
podobnych profilów działalności.

Słusznie również zwraca się uwagę, że co do zasady najmniej kłopotów 
sprawia przyporządkowanie do danego źródła przychodów kosztów bezpośred-
nich, a to ze względu na ścisły związek tego kosztu z przychodami. Z kolei alo-
kacja kosztów pośrednich może już rodzić trudności. Przykładowo w zakresie 
konieczności podziału takich kosztów na bieżąco w trakcie roku podatkowego 

23 Zob. art. 7 ust. 3 pkt 2a oraz ust. 5 u.p.d.o.p.
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czy też po jego zakończeniu, kiedy to jednorazowe osiągnięcie przychodów  
z zysków kapitałowych w ostatnim miesiącu roku podatkowego może zmienić 
klucz alokacji i spowodować równocześnie, że dotychczasowo pobrane przez 
podatnika zaliczki były obliczane na podstawie błędnego klucza24.

Ponadto, w obrocie prawnym istniały lub zostały równocześnie wpro-
wadzone odpowiednie instytucje prawne umożliwiające zapobieganie sztucz-
nej kompensacji poprzez zaniżenie przychodu lub zawyżenie straty. W tym 
zakresie wskazać chociażby należy instytucję dodatkowego zobowiązania po-
datkowego25, które może zostać ustalone m.in. w przypadku wydania decyzji  
z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, o której mowa 
w art. 119a o.p., związanej z obniżeniem zobowiązania podatkowego lub za-
wyżeniem straty podatkowej. Stawka takiego zobowiązania, co do zasady, wy-
nosi 10 lub 40% korzyści podatkowej. Przy spełnieniu odpowiednich wyma-
gań strata może zostać nawet podwojona lub potrojona. 

Uwzględniając zatem obecność powyższych instytucji w obrocie praw-
nym, pozostawia zostawić otwarte pytanie dotyczące zasadności wprowadzenia 
kolejnego środka, który znacznie zwiększa obowiązki dokumentacyjne, budzi 
wiele wątpliwości podatników, a którego cel wprowadzenia można osiągnąć 
poprzez efektywniejsze wykorzystanie instytucji znajdujących się już w syste-
mie prawnym.

24 Por. K. Koślicki, Firmy narzekają na obowiązek dzielenia kosztów w CIT, (https://bit.
ly/32EDa6o).
25 Zob. art. 58a o.p.
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1. Uwagi wstępne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia kosztów związanych  
z użytkowaniem samochodu osobowego przez podatnika w prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej na mocy umowy leasingu1. Konieczność przeprowadze-
nia analizy w podanym zakresie jest związana ze zmianami w stanie prawnym. 
Ustawą z dnia 23 października 2018 r. wprowadzono nową konstrukcję nor-
matywną do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  
i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Chodzi tu bowiem o tzw. 
użytek mieszany samochodów osobowych.

Wprowadzone zmiany mają istotny wpływ na klasyfikację kosztów zwią-
zanych z użytkowaniem samochodów osobowych przeznaczonych do tzw. 
użytku mieszanego w prowadzonej przez podatnika działalności gospodar-
czej na gruncie prawa podatkowego i bilansowego. Celem opracowania jest 
ukazanie konsekwencji przekroczenia ustawowych limitów w odniesieniu do 
wartości rynkowej użytkowanego środka trwałego. Zaistnienie tej przesłanki 
doprowadzi do powstania różnic w klasyfikacji kosztów uzyskania przycho-
du na gruncie prawa podatkowego i bilansowego. Podobna sytuacja może 
wystąpić również w odniesieniu do kosztów związanych m.in. z eksploatacją 
samochodów osobowych, używania samochodów prywatnych w działalności 
gospodarczej czy kosztów związanych z umową ubezpieczenia komunikacyj-
nego autocasco. 

Ze względu na złożoność oraz wielopłaszczyznowość nowych rozwiązań 
przyjętych przez ustawodawcę, niniejsze opracowanie będzie służyć jedynie 
analizie kwestii rozliczania rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych. 
Zostały one ze sobą zrównane pod względem korzyści podatkowych, do któ-
rych uprawniony jest podatnik oraz oparte są na analogicznym mechanizmie 
działania. Aby zobrazować doniosłość zmian wprowadzonych wyżej wymie-
nioną ustawą nowelizującą, należy posłużyć się analizą dogmatyczną stanu 
prawnego sprzed i po nowelizacji.

2. Stan prawny sprzed nowelizacji

Podatnicy, którzy zawarli do 31 grudnia 2018 r. umowy, na mocy któ-
rych umocowani są do korzystania z samochodów osobowych i wykorzystują te 
 

1 Definicja legalna znajduje się w art. 21a pkt 1 u.p.d.o.f. oraz w art. 17a pkt. 1 u.p.d.o.p.
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pojazdy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, są uprawnieni do 
rozliczania kosztów według zasad określonych w przepisach sprzed nowelizacji2. 

Takie rozwiązanie umożliwia rozliczanie w całości rat leasingowych3 jako 
koszt uzyskania przychodu na gruncie prawa podatkowego. Z tej możliwo-
ści skorzystało wielu przedsiębiorców, co niewątpliwie wpłynęło pozytywnie 
na dynamikę wzrostu rynku leasingowego w 2018 roku4. Wzrost ten również 
jest sztuczny, ponieważ w dużej mierze spowodowany jest obawą przed utratą 
korzyści podatkowych, a co za tym idzie, należy spodziewać się spowolnienia 
dynamiki wzrostu na rynku leasingowym w roku 20195. 

Nie można zapominać o pozaprawnych korzyściach, które umożliwia 
użytkowanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej na podsta-
wie umowy leasingu. Aspekty podatkowe nie powinny być czynnikiem decy-
dującym o atrakcyjności którejkolwiek z form użytkowania środka trwałego. 
W stanie prawnym sprzed nowelizacji przepisów taka sytuacja miała miejsce. 
Umowa leasingu operacyjnego gwarantowała zdecydowanie większe korzyści 
dla podatnika w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodu niż chociażby 
umowa leasingu finansowego6. Wynikało to nie tylko ze specyfiki tych umów, 
ale również z ich skutków na gruncie prawa podatkowego7. Zaliczenie w ca-
łości rat leasingowych jako koszt uzyskania przychodu miało bowiem zasto-
sowanie np. w odniesieniu do umowy leasingu operacyjnego. Przepisy prawa 
podatkowego nie przewidywały w tym zakresie żadnych ograniczeń8. 

Sytuacja wyglądała odmiennie w odniesieniu do m.in. umowy leasingu 
finansowego. W tym przypadku jako koszt uzyskania przychodu podatnik 
mógł zaliczyć raty odsetkowe oraz odpisy amortyzacyjne, których wartość była 
limitowana do kwoty 20.000 euro w odniesieniu do samochodów o napę-
dzie spalinowym oraz 30.000 euro w odniesieniu do samochodów o napędzie 

2 Zob. J. Jankowski, Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach podatkowych 
firmy obowiązujące od 1.01.2019 r., Przegląd Podatkowy 2019/5 s. 17-26 orazA. Pokojska, 
MF: do odliczenia leasingu potrzebna umowa, nie auto, https://podatki.gazetaprawna.pl/arty-
kuly/1292391,problemy-z-odliczaniem-leasingu-potrzeba-jest-umowa.html.
3 Zarówno w części odsetkowej jak i kapitałowej.
4 Dane statystyczne pochodzą z prezentacji Związku Leasingu Polskiego zatytułowanej Wyniki 
branży leasingowej 2018 rok, która została zaprezentowana podczas konferencji prasowej Związ-
ku Leasingu Polskiego w dniu 12.02.2019 r. i dostępna jest na witrynie internetowej pod adre-
sem: http://leasing.org.pl/pl/statystyki/2018.
5 Zob. szerzej Opinie Biura Analiz Sejmowych druk 2584, s. 6.
6 Por. J. Wiak, Finansujący jako strona umowy leasingu, Warszawa 2019, s. 278 i n.
7 Zob. M. Lewandowska, Jak rozliczyć leasing operacyjny i finansowy samochodu osobowego,  
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/2697043,Jak-rozliczyc- 
leasing-operacyjny-i-finansowy-samochodu-osobowego.html.
8 J. Jankowski, Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach podatkowych firmy obo-
wiązujące od 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 5, s. 17-26.
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elektrycznym9. Taka konstrukcja normatywna dotycząca użytkowania samo-
chodu w działalności gospodarczej premiowała posiadanie ze względu na tytuł 
prawny, którym legitymował się podatnik. Różnica między wydatkami fak-
tycznymi podatnika a wydatkami zaliczonymi do kosztów uzyskania przycho-
du występowała jedynie w odniesieniu do przypadków, w których podatnik 
uprawniony był do dokonywania odpisów amortyzacyjnych10. 

3. Cele ustawodawcy

Aby zrozumieć sens wprowadzonej nowelizacji należy przyjrzeć się ratio 
legis, które zostało określone w uzasadnieniu do projektu ustawy11. Można 
wskazać na trzy główne cele zmian. Po pierwsze, jest to przeniesienie wystę-
pującego na gruncie podatku od towarów i usług rozróżnienia na użytkowa-
nie samochodu wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą oraz na użytkowanie samochodu osobowego również do celów 
prywatnych. Po drugie, wyeliminowanie procederu użytkowania samochodów 
luksusowych, których charakterystyka niejednokrotnie przekracza faktyczne 
potrzeby przedsiębiorcy związane z prowadzoną przez niego działalnością go-
spodarczą. Po trzecie, stworzenie normatywnej konstrukcji prawnej, która 
ujednolica zasady podatkowego rozliczania samochodów osobowych niezależ-
nie od tytułu prawnego, którym legitymuje się podatnik. 

Pierwsze dwa punkty pozostają w ścisłym związku. Przeniesienie pojęcia 
użytku mieszanego na grunt podatków dochodowych powoduje, że im droższy 
samochód wykorzystuje podatnik w prowadzonej przez niego działalności go-
spodarczej, to jest uprawniony proporcjonalnie do mniejszych korzyści podat-
kowych. Wynika to z wprowadzenia ustawowych limitów, o których będzie 
mowa dalej. Mając na względzie charakterystykę kosztów uzyskania przycho-
du na gruncie prawa podatkowego, należy zgodzić się z ustawodawcą, że nie 
można w pełni zaliczać do nich wydatków związanych z użytkowaniem sa-
mochodu na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej 
oraz prywatne. Podobne zastrzeżenia można formułować na gruncie prawa 
bilansowego. Wydatki poniesione na cele prywatne nie powinny być uwzględ-
nianie w księgach rachunkowych. 

9 Poziom tych limitów zostały ustalony w 2002 r. i od tamtej pory nie był waloryzowany  
o czym szerzej, [w:] http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/1/czy_leasing_przestanie_
sie_oplacac. Wartości limitów podane w euro należy przeliczyć na złote według kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.
10 W przypadku przekroczenia ustawowych limitów.
11 Zob. uzasadnienie Komisji Finansów Publicznych do projektu ustawy, druk 2854.
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Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadków samochodów osobo-
wych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej nie przepro-
wadzono żadnych zmian, a co za tym idzie podatnik nadal jest uprawniony do 
rozliczenia w całości wydatków związanych z użytkowaniem takiego pojazdu 
jako koszt uzyskania przychodu12. Ostatnie z przytoczonych założeń ustawo-
dawca realizuje za pomocą wprowadzenia tożsamych limitów bez względu na 
tytuł prawny, którym legitymuje się podatnik. Jest to pogląd, z którym nie 
sposób się nie zgodzić. Alogiczne wydawały się bowiem dysproporcje związane 
z uprawnieniem podatnika do odliczenia kosztów uzyskania przychodu, ze 
względu na sposób wejścia w posiadanie przedmiotu norm prawnych. Kon-
sekwencją takiej konstrukcji normatywnej było odejście w zapomnienie m.in. 
umowy leasingu finansowego na rzecz umowy leasingu operacyjnego. O atrak-
cyjności tych rozwiązań świadczyły głównie aspekty podatkowe. 

4. Aktualny stan prawny         

Zmiany w przepisach prawa podatkowego, których dotyczy niniejsze 
opracowanie zostały uregulowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Fundamentalne znacznie ma wprowadze-
nie pojęcia z ustawy o podatku od towarów i usług którym jest tzw. użytek 
mieszany. Choć ustawodawca nie definiuje go wprost w żadnej z ustaw, na 
potrzeby której się nim posługuje, to definicję możemy wyprowadzić za po-
mocą wnioskowania a contrario z art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów 
i usług. Użytkiem mieszanym jest użytkowanie przedmiotu również do celów 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą. 

W odniesieniu do sytuacji, w której podatnik nie dokonuje odpisów 
amortyzacyjnych a uprawniony jest do pomniejszenia przychodu o koszty 
związane z opłaceniem rat leasingowych, odpowiednia klasyfikacja użytkowa-
nia na gruncie podatku od towarów i usług wywiera doniosłe skutki na gruncie 
podatków dochodowych. W odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych prze-
znaczenie pojazdu nie ma znaczenia. W obu przypadkach podatnik związany 
jest tożsamymi limitami. Wynoszą one w przypadku samochodów o napędzie 
spalinowym 150.000 złotych i 225.000 złotych w przypadku samochodów  

12 Por. TaxConsilium, Rozliczenie kosztów samochodów osobowych w 2019 r. – 20%, 
75%,100%, https://www.taxconsilium.com/2019/01/25/rozliczenie-kosztow-samochodow-os 
obowych-w-2019-r-20-75-100/.
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o napędzie elektrycznym13. Ograniczenia te dotyczą tylko wartości samochodu. 
W przypadku ich przekroczenia faktycznie poniesione przez podatnika kosz-
ty będą mogły być zaliczone proporcjonalnie. Taka konstrukcja normatywna 
powoduje, że w sytuacji, gdy podatnik użytkuje samochód osobowy, którego 
wartość przekracza ustawowe limity, pojawiają się różnice pomiędzy wydat-
kami zawartymi w księgach rachunkowych, a wysokością kosztów uzyskania 
przychodu.

W odniesieniu do tzw. użytku mieszanego, korzyści podatkowe są jedna-
kowe, bez względu na tytuł prawny, którym legitymuje się podatnik. Jest to 
rozwiązanie jak najbardziej uzasadnione. Różnice pomiędzy wydatkami fak-
tycznie poniesionymi, a tymi w stosunku do których podatnik jest uprawniony 
do zakwalifikowania jako koszt uzyskania przychodu występują jedynie w sytu-
acji, kiedy wartość samochodu przekracza ustawowe limity. Należy zauważyć, 
że nawet wtedy podatnik nie traci w całości prawa do odliczenia od przychodu 
całości wydatków związanych z użytkowaniem samochodu. W takim przypad-
ku podatnik zobowiązany jest obliczyć procentowo w jakim stopniu wartość 
pojazdu przekracza ustawowe limity i dokładnie w takiej wysokości może za-
kwalifikować faktycznie poniesiony wydatek jako koszt uzyskania przychodu14.

5. Uwagi końcowe
 Następnie zbadano także wpływ ujmowania podatku dochodowego od-

roczonego na kształtowanie się wskaźnika rentowności sprzedaży wyznaczane-
go jako procentowy stosunek zysku netto15 do wartości przychodów netto ze 
sprzedaży. W tym celu wyznaczono wartość tego wskaźnika z uwzględnieniem 
kwoty podatku dochodowego odroczonego w wyniku netto oraz po wyelimi-
nowaniu tej kategorii z wyniku netto. Otrzymane wyniki w odniesieniu do 
2017 roku zostały zaprezentowane na wykresie nr 2, a w odniesieniu do 2018 
roku na wykresie nr 3.

Przepisy nowelizujące realizują postulat racjonalności systemu podatko-
wego. Z jednej strony zmniejszając ciążący na podatniku obowiązek groma-
dzenia dokumentacji potwierdzającej przeznaczenie pojazdu w przypadku tzw. 
użytku mieszanego, z drugiej zaś wprowadzając ograniczenia dotyczące ko-
rzyści podatkowych, do których jest on uprawniony. Poprzednia konstrukcja  
 

13 W rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych (Dz. U. 2018 poz. 317 ze zm.).
14 J. Jankowski, Zmiany…, s. 17-26.
15 Na potrzeby rozważań przeprowadzanych w niniejszym artykule pod uwagę została wzięta 
bezwzględna wartość wyniku finansowego netto.
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normatywna nie chroniła w sposób wystarczający interesów Skarbu Państwa, 
czego skutkiem było unikanie opodatkowania16.

Jeśli chodzi o kwestie klasyfikacji wydatków na gruncie prawa bilanso-
wego i uznania ich za koszty uzyskania przychodu na gruncie prawa podatko-
wego, to różnice wystąpią proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu wartość 
użytkowanego samochodu przekracza limit ustawowy. Mimo, że jest to roz-
wiązanie na pozór niekorzystne dla podatników to wydaje się być uzasadnione 
ze względu na ratio legis omawianej konstrukcji normatywnej. Wydatki zwią-
zane z użytkowaniem pojazdu o wartości rynkowej poniżej limitów ustawo-
wych można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.  Na korzyść 
należy również odnotować wprowadzenie tożsamych limitów dla wszystkich 
form prawnych użytkowania środka trwałego.

Kwestią dyskusyjną pozostaje wysokość wprowadzonych limitów. Są to 
wartości nominalne, które pozostają obojętne na wszelakie zjawiska gospo-
darcze. W konsekwencji może to doprowadzić do ich szybkiej dezaktualiza-
cji. Przykładem może być kwestia analizowanych odpisów amortyzacyjnych. 
W 2002 roku limity były dostosowane do ówczesnego rynku samochodów 
osobowych. Ze względu na dynamikę rozwoju tego sektora i brak elastycz-
ności omawianej konstrukcji normatywnej, niebyły dostosowane do realiów 
gospodarczych w 2019 roku. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, 
interesującym postulatem wydaje się być wprowadzenie limitów, których war-
tość będzie indeksowana jednym ze wskaźników gospodarczych, na przykład 
inflacją17.

16 Definicja legalna została zawarta w art. 119a o.p.
17 Taką konstrukcję zawierają obligacje skarbowe indeksowane inflacją.
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1. Uwagi wstępne

Celem opracowania jest rozważenie instytucji kary umownej przez pry-
zmat dwóch regulacji prawa podatkowego, tj. art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy  
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z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 
ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Ich konstrukcja nie pozostawia wątpliwości co do tego, że swym 
zakresem przedmiotowym wpisują się one do zbioru okoliczności zakwalifi-
kowanych przez ustawodawcę jako wykluczające możliwość ich uwzględnienia 
w rocznym zeznaniu podatkowym1. W świetle tych przepisów nie uważa się 
za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad 
dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu 
towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykona-
nych robót i usług.

Unormowane w powyższych przepisach wydatki wprawdzie spełniają 
wszystkie warunki do tego, aby zaliczyć je na poczet kosztów uzyskania przy-
chodów, ale z pewnych powodów ustawodawca wiąże z nimi zakaz uwzględ-
nienia ich w rachunku podatkowym2. Nie oznacza to jednak, że zakaz ten jest 
na tyle ogólny i bezwzględny, że nie pozwala na różnicowanie sytuacji prawnej 
podatników. Wnioskując a contario z treści tych przepisów należy przyjąć sta-
nowisko, że brak jest przeciwwskazań do tego, aby poza enumeratywnie wy-
mienionymi w nich wyjątkami podatnik posiadał możliwość do zaliczenia kary 
umownej na poczet kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca zaakcento-
wał w ten sposób okoliczność, iż kara umowna nie jest instytucją jednorodną 
i nie można w związku z tym poddawać wszystkich jej form jednolitej ocenie 
prawnej. Za nieodzowne uważam zatem ustalenie tych wszystkich warunków, 
które w granicach zakreślonych przez prawo dopuszczają odstępstwa od reguł 
wyrażonych w art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. 

2. Instytucja kary umownej

Przystępując do właściwych rozważań należy w pierwszej kolejności udo-
wodnić stwierdzenie, że kara umowna była instytucją o charakterze niejedno-
rodnym. Wyjaśnienia wymaga bowiem, iż nie jest ona konstrukcją prawną 
wypracowaną na cele prawa podatkowego, gdyż uzasadnienia tetycznego dla 
jej funkcjonowania w szeroko pojętym obrocie prawnym dostarczają regulacje 
o charakterze cywilnoprawnym. Umiejscowienie poświęconych jej przepisów 
w strukturze ustawy Kodeks cywilny pozwala zaś stwierdzić, że ściślej rzecz 

1 Por. także W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 434-435. 
2 Zob. M. Pogoński, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 
2014, s. 341. 



75

ZALICZENIE KARY UMOWNEJ NA POCZET KOSZTÓW ....

ujmując, jest ona instytucją prawa zobowiązań. Pod pojęciem kary umownej 
należy rozumieć pewne z góry ustalone w umowie świadczenie pieniężne dłuż-
nika zmierzające do naprawienia szkody powstałej w wyniku niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania3. Niekiedy zwraca się w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych uwagę na to, iż instytucja kary umownej, 
określana niekiedy mianem kary konwencjonalnej, błędnie bywa utożsamiana 
z odszkodowaniem umownym, gdyż nie są to pojęcia tożsame. Karę umowną 
można bowiem traktować jedynie jako surogat odszkodowania4. 

Kara umowna, jako klauzula umowna o charakterze cywilnoprawnym, 
zmierza do ochrony prawnej wierzyciela przed częściowym lub całkowitym 
uchyleniem się dłużnika od realizacji określonego zobowiązania niepieniężne-
go. W związku z tym uznaje się prymat funkcji kompensacyjnej. Natomiast 
za funkcje uboczne kary umownej uważa się dodatkowo funkcje represyjną 
i prewencyjną5. W świetle funkcji represyjnej kara umowna ma stanowić cy-
wilnoprawną sankcję za zaniechanie realizacji obowiązku umownego. O ile 
zadaniem funkcji represyjnej będzie wywołanie u dłużnika pewnej dozy do-
legliwości o charakterze materialnym, o tyle ideą funkcji prewencyjnej będzie 
z kolei mobilizowanie dłużnika do terminowego i prawidłowego wykonania 
zobowiązania. 

Godne podkreślenia jest, iż roszczenie o karę umowną jest akcesoryjne 
(niesamoistne), dlatego dla skorzystania z tej instytucji prawnej przez strony 
stosunku prawnego konieczne jest istnienie ważnego zobowiązania głównego. 
Akcesoryjność kary umownej nie wynika jednak wprost z treści przepisów art. 
483-485 k.c. W nauce akcesoryjny charakter kary umownej wywodzi się z na-
tury prawnej zastrzeżenia kary umownej oraz kwalifikowania go jako pactum 
adiectum6. Za stanowiskiem tym przemawia fakt, że kara umowna jest do-
datkowym zastrzeżeniem umownym, choć została uregulowana w przepisach  
Kodeksu cywilnego w przepisach odrębnych, aniżeli te dotyczące takich insty-
tucji jak: zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne lub odsetki. 

3 Por. art. 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.). Dalej: k.c. 
4 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1017/16 oraz 
wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 589/14. Por także J. Kołacz, 
Odszkodowanie umowne z art. 356 k.s.h. a kara umowna, „Prawo Spółek” 2007, nr 1, s. 37;  
M. Litwińska, Komentarz do wyroku SN 24 października 1996 r., III CKN 4/96, „Przegląd Pra-
wa Handlowego” 1997, nr 8, s. 26 i J. Jastrzębski, Glosa do uchwały SN z dnia 6 listopada 2003 
r., III CZP 61/03, OSP 2004, nr 9, poz. 115, s. 497. 
5 Zob. P. Drapała, Kara umowna, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część 
ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013, s 1136-1139. 
6 Ibidem, s. 1147. 
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Z kolei fundamentalne znaczenie z punktu widzenia przedmiotu tego 
opracowania ma natomiast określenie zakresu zastosowania tej instytucji 
prawnej. Warto bowiem zauważyć, że ustawodawca nie zdecydował się na 
zawężenie go do pewnych ściśle wyodrębnionych obszarów materii prawnej. 
Za pomocą kary umownej można regulować stosunki prawne zawierane na 
podstawie innych, aniżeli normy prawa cywilnego regulacji prawnych, cho-
ciażby na gruncie prawa administracyjnego. Oznacza to zarazem, że brak jest 
zamkniętego katalogu wierzytelności warunkujących skorzystanie z ich zabez-
pieczenia na mocy instytucji kary umownej. Niedookreślone zostało również 
źródło, z którego zobowiązanie niepieniężne może wynikać. W świetle poglą-
dów wyrażonych w literaturze przedmiotu utrwaliło się jednak przekonanie  
o tym, iż może być nim zarówno umowa, jednostronna czynność prawna, 
ustawa (bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony), jak i inne zdarzenie7. 

3. Koszty uzyskania przychodów  
według przepisów prawa podatkowego

Wielość form kary umownej może sprawiać, iż w świetle art. 22 ust. 1 
u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. zostaną one poddane niejednolitej oce-
nie prawnej przez upoważniony do tego organ podatkowy. Ustawy wprawdzie 
wyraźnie wiążą skutek w postaci zaliczenia danego wydatku od tego, czy zosta-
ły spełnione łącznie dwie przesłanki:

1) wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zacho-
wania albo zabezpieczenia źródła przychodów (przesłanka pozytywna),
2) wydatek nie został wymieniony w negatywnych katalogach unormo-
wanych w art. 23 u.p.d.f. i art. 16 u.p.d.p.

Nader ogólny charakter pierwszej z powyższych przesłanek może jednak 
sprawiać, iż organy podatkowe przyjmą w stosunku do podatnika niezwykle 
wąskie i zbyt restrykcyjne podejście do instytucji kosztu podatkowego. Sta-
nęły one bowiem na straży przekonania, że nie każdy wydatek ponoszony  
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą może stanowić koszt uzy-
skania przychodów i jako taki podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowa-
nia8. Pozostaje w związku z tym rozważyć, jakie warunki musi spełnić dany wy-
datek, aby mógł on zostać zaliczony na poczet kosztów uzyskania przychodów. 

7 Por. P. Zakrzewski, Komentarz do art. 483, teza 5, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, 
Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. M. Fras, M. Hajdas, wyd. 1, Warszawa 2018.
8 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 marca 
2019 r., 0112-KDIL3-1.4011.17.2019.1.GM.
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Organy podatkowe podkreślają w swoich interpretacjach podatkowych, 
że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uza-
sadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem 
tych wydatków jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zacho-
wanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ustawy nie podlegają 
one wyłączeniu z tych kosztów. Przy czym związek przyczynowy pomiędzy 
poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub za-
bezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każde-
go wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek 
obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zacho-
waniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że 
konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub 
sprzecznych z prawem działań podatnika9. Aby dany wydatek mógł zostać za-
liczony na poczet kosztów uzyskania przychodów, musi być zatem właściwie 
udokumentowany. Natomiast podatnik musi dodatkowo wykazać, iż pomię-
dzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym lub zamierzonym przychodem ist-
nieje związek przyczynowy i jest on definitywny (rzeczywisty), tj. wartość po-
niesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. 

Organy podatkowe podzielają stanowisko wyrażone przez sądy admini-
stracyjne, jakoby uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów 
było możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych 
zdarzeń będzie wynikało ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy 
i racjonalnie uzasadniony. Uznały bowiem, że działalność gospodarcza pod-
lega określonym regułom ekonomicznym i dlatego musi opierać się o zasadę 
racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu10. Oznacza to 
zarazem, iż podatnik nie może kwalifikować do kosztów uzyskania przycho-
dów wydatków, będących następstwem jego niewłaściwego lub nieracjonal-
nego działania. To podatnik ponosi bowiem ryzyko prowadzonej działalności 
gospodarczej i nie ma w związku z tym możliwości przenoszenia tego ryzyka 
na budżet państwa. Wyjątkiem mogą być zaś jedynie pewne nieprzewidywalne 
sytuacje, których uniknięcie było niemożliwe, pomimo podjęcia przez niego 
wszelkich koniecznych działań w celu im zapobieżenia.

Z kolei sądy administracyjne podnoszą dodatkowo w swoim orzecz-
nictwie, iż działając w warunkach rynkowych podatnik, musi podejmować 

9 Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 29 sierp-
nia 2018 r., 0113-KDIPT2-1.4011.366.2018.2.EJ. 
10 Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 
2016 r., IPPB3/4510-77/16-2/DP.  
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racjonalne z jego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kal-
kulacjach, działania zmierzające do uzyskania możliwie największej efektywno-
ści ekonomicznej11. Wskazują ponadto, że mogą one polegać na dokonywaniu 
określonych oszczędności, zmniejszeniu kosztów i wydatków, minimalizowa-
niu strat z określonych segmentów działalności, eliminowaniu nieopłacalnych 
przedsięwzięć, czy też akceptowaniu konieczności wypłaty odszkodowań bądź 
udzielania rabatów. Gdyby podatnik działań takich nie podejmował, to mógł-
by wtedy nie sprostać konkurencji a prowadzona przez niego działalność mo-
głaby stać się nierentowna i zacząć przynosić straty. W ten sposób zagrożone 
byłoby również źródło przychodów, jakim jest prowadzenie działalności go-
spodarczej w jej całokształcie. 

Z powyższego wynika, iż „celowość” i „racjonalność” działań podatnika 
należy uznać za zasadnicze kryterium warunkujące możliwość zakwalifikowa-
nia danego wydatku na po-czet kosztów uzyskania przychodów. Z kosztami 
poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów według przepisów art. 22 ust. 1 
u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. należy zatem powiązać takie wydatki, które 
ujawniły się w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Niezależnie od tego, 
czy realizują ten cel, czy też zakładają jedynie jego realność, to musi być on 
jednak widoczny. Natomiast na podatniku spoczywa obowiązek udowodnie-
nia jego realizacji. 

Kosztami poniesionymi na zachowanie źródła przychodu będą zdaniem 
organów podatkowych wyłącznie takie koszty, które poniesione zostały, aby 
przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nie-
naruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało12. Jeżeli chodzi 
zaś o wymóg zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy danym wydatkiem 
a przychodem, to chodzi tutaj o tego typu związek, że poniesienie kosztu ma 
wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Widoczne jest to zwłaszcza  
w odniesieniu do treści art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., który w świetle orzecznic-
twa sądów administracyjnych, jak i praktyki interpretacyjnej organów podat-
kowych bywa analizowany w oparciu o tzw. wykładnie gospodarczą. Opiera 
się ona na założeniu, że podatnik powinien w toku prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej dążyć do osiągnięcia zysków i minimalizować ryzyko 
poniesienie strat13. 

Warto zarazem odnotować, że związek przyczynowy może przybierać 

11 Por. wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3197/12. 
12 Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 marca 
2019 roku, 0112-KDIL3-1.4011.17.2019.1.GM.
13 Por. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 86/16. 
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zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredni. Zachodzącą między nimi róż-
nicę dobitnie zaś wyjaśnił w swojej interpretacji indywidualnej Dyrektor Kra-
jowej Informacji Skarbowej, wskazując, że „przez koszty uzyskania przycho-
dów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których 
poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są 
to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źró-
dło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za 
koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykaza-
nie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że 
kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzy-
skania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źró-
dła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. 
Wobec powyższego kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzy-
skiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjo-
nalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania 
funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych 
powodów przychód nie został osiągnięty”14.

4. Problematyka zaliczenia kary umownej  
na poczet kosztów uzyskania przychodów 
w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych dokonana za pośrednic-
twem Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych15 wykazała, iż 
problematyka zaliczenia kary umownej na poczet kosztów uzyskania przy-
chodów była do tej pory rozważana łącznie w dziewięćdziesięciu dwóch orze-
czeniach (92), z czego dziewiętnaście zostało wydanych przez Naczelny Sąd 
Administracyjny16 (19), natomiast siedemdziesiąt trzy przez wojewódzkie sądy 
administracyjne17 (73). Wyjaśnienia wymaga natomiast, że przeprowadzone 
badania uwzględniają orzeczenia wydane wyłącznie po reformie sądownictwa 
administracyjnego, tj. począwszy od 1 stycznia 2004 roku. Badaniu podlegało 
orzecznictwo wszystkich szesnastu wojewódzkich sądów administracyjnych. 

14 Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 stycznia 
2018 r., 0111-KDIB1-2.4010.8.2018.1.BD.
15 Zob. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
16 Dalej: NSA.
17 Dalej: WSA.
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Poniższa tabela przedstawia liczbę sprawy przypadających na poszczegól-
ne sądy w skali ogólnokrajowej. Wynika z niej, iż orzeczenia wydane na prze-
strzeni ostatnich trzech lat przez wojewódzkie sądy administracyjne stanowią 
prawi jedną trzecią wszystkich orzeczeń podlegających badaniu. Odnotowania 
wymaga zarazem, że w tym ujęciu najstarsze orzeczenie wpisuje się do dorobku 
orzeczniczego Naczelnego Sądu Administracyjnego18 i odwołuje się do bada-
nego zagadnienia przez pryzmat art. 23 ust.1 pkt 19 u.p.d.o.f.

Tabela nr 1. Liczba orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących zaliczania 
kary umownej do kosztów uzyskania przychodów 

Naczelny Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny

2004 1 0

2005 0 0

2006 0 1

2007 1 3

2008 2 2

2009 0 6

2010 1 7

2011 1 7

2012 2 5

2013 3 5

2014 1 5

2015 4 2

2016 1 11

2017 1 10

2018 1 9

Podział orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wedle kryte-
rium rozważanej regulacji prawnej ujawniło zaś, iż zdecydowana większość ba-
danych orzeczeń podlegała rozpatrzeniu z punktu widzenia art. 16 ust. 1 pkt 
22 u.p.d.o.p. W okresie od 2004 do 2018 roku na łączną liczbę dziewiętnastu 
orzeczeń rozpatrywanych przez Naczelny Sąd Administracyjny jedynie dwa 

18 Zob. wyrok NSA z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt FSK 1267/04.
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przypadły na regulację prawną unormowaną w art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. 
Stanowi to niespełna jedną dziewiątą wszystkich tego typu orzeczeń. 

Tabela nr 2. Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zaliczania kary 
umownej według kryterium regulacji prawnej

art. 23 ust. 1 pkt 19 
u.p.d.o.f. art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.

2004 1 0

2005 0 0

2006 0 0

2007 0 1

2008 0 2

2009 0 0

2010 0 1

2011 0 1

2012 0 2

2013 0 3

2014 0 1

2015 1 3

2016 0 1

2017 0 1

2018 0 1

Z analizy powyższych orzeczeń jasno wynika, że kary umowne i odszko-
dowania będące następstwem niewykonania umowy bądź odstąpienia od niej 
nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy brak jest przesłan-
ki działania w celu osiągnięcia przychodu (zabezpieczenia lub zachowania jego 
źródeł)19. Nasuwa się w związku z tym pytanie, dlaczego ustawodawca zakwali-
fikował do wydatków niebędących kosztami uzyskania przychodów wyłącznie 
kary umowne i odszkodowania z tytułu:

19 Por. wyroki NSA z dnia: 13 grudnia 1996 r., sygn. akt I SA/Łd 2683/95; 30 listopada  
2006 r., sygn. akt II FSK 1388/05; 20 lipca 2011 r., sygn. akt II FSK 460/10 oraz 28 stycznia 
2015 r., sygn. akt II FSK 3197/12. 
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1) wad dostarczanych towarów,
2) wad wykonanych robót,
3) wad wykonanych usług,
4) zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
5) zwłoki w usunięciu wad towarów,
6) zwłoki w usunięciu wad wykonanych usług.

Orzecznictwo sądów administracyjnych dostarcza w tym zakresie jedno-
znacznej odpowiedzi, a mianowicie, zamysłem ustawodawcy było wykluczenie 
z katalogu kosztów uzyskania przychodów wszelkich „rekompensat”, których 
podstawą wypłacania jest udowodnione zawinienie przez kontrahenta umo-
wy20. Celem przepisów art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 
22 u.p.d.o.p. jest uniemożliwienie pomniejszenia podstawy opodatkowania 
o koszty poniesione w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania21. 
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego powyższe uregulowania ozna-
czają zatem logicznie tyle, że kary umowne i odszkodowania wypłacane z ty-
tułów innych niż te w nich określone co do zasady, jeżeli miałyby związek  
z przychodem lub miałyby na celu zachowanie, lub zabezpieczenie źródła przy-
chodów, to będą one stanowić koszt uzyskania przychodów22. 

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika spoczywający na podat-
niku obowiązek wykazania, iż zapłata kary umownej nie wynika z jego winy, 
nie stanowi wyniku podejmowania przez niego działań nieracjonalnych oraz 
nie jest wyrazem braku dochowania należytej staranności. I tak w wyroku  
z dnia 2 października 2014 roku23 WSA w Gliwicach orzekł, że obowiązek za-
płaty kary umownej wynikający z przesłanki zawinienia spółki w nienależytym 
wykonaniu umowy, nie pozwala na przyjęcie, aby w myśl normy ogólnej wyni-
kającej z przepisu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. płatność ta mogła stanowić wydatek 
poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 
źródła przychodów. Wskazał ponadto, iż wniosku tego nie zmienia dyspozycja 
art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. określającego katalog kar umownych i odszko-
dowań, których niezależnie od okoliczności i przyczyn ich powstania ustawa 
nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów, gdyż pojęcie wydatków, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 1u.p.d.o.p., ma charakter szerszy, oparty w ogólno-
ści o kryterium zasadności ich poniesienia w aspekcie rozliczeń podatkowych. 
Godny uwagi jest również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

20 Zob. wyrok NSA z dnia 15 maja 2008 r., sygn. akt II FSK 463/07.
21 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 2357/14.
22 Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1770/10. 
23 Por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt I SA/GL 275/14. 
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20 lipca 2011 roku24. Podkreślono w nim bowiem, że nie można racjonalne 
powiązać wydatków poniesionych na wypłatę odszkodowania z tytułu wcze-
śniejszego rozwiązania umowy najmu z przychodami, jakie spółka zamierza 
osiągnąć w przyszłości bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem przycho-
dów, gdyż nawet w przypadku, gdy odstąpienie od umowy miało na celu za-
pobieżenie wystąpieniu straty lub jej ograniczenie taki związek nie zachodzi  
i dlatego wypłacone z tego tytułu odszkodowanie czy też kara umowna nie 
stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 
W przedmiotowym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny dosyć wyraźnie 
podkreślił, iż z analizy treści tego przepisu wynika, że nie obejmuje on swoją 
dyspozycją działań „negatywnych” zmierzających do ograniczenie straty, lecz 
wyłącznie działania o charakterze pozytywnym zmierzające do uzyskania przy-
chodu ewentualnie do zachowania lub zabezpieczenia jego źródeł. Pogląd ten 
został potwierdzony w późniejszych orzeczeniach sądów administracyjnych 
i to także w stosunku do przepisu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.25

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wykazała zarazem, że do 
tej pory zostały zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodów następują-
ce postaci kary umownej:

1) za opóźnienie w realizacji usług26,
2) wynagrodzenie ryczałtowe za przedterminowe rozwiązanie umowy 
najmu27,
3) z tytułu nieodebrania lokalu handlowego, o ile zapłata kary umownej 
miała na celu zminimalizowanie strat28,
4) opłaty z tytułu odstępnego w związku z rezygnacją z wynajmo-
wanych lokali przed terminem na jaki zostały zawarte umowy mające 
związek z przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła 
przychodów29,
5) rekompensata z tytułu odstąpienia od zakupu drugiej maszyny, 
może stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy zapłata 

24 Por. wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt II FSK 460/10. 
25 Por. wyroki NSA z dnia: 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2704/12; 18 listopada 2015 roku, 
sygn. akt II FSK 1983/13 oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r., sygn. akt 
I SA/Bd 352/18 (orzeczenie nieprawomocne). 
26 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 maja 2018 r., sygn. I SA/Kr 371/18 (orzeczenie 
nieprawomocne). 
27 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1318/17 (orzeczenie 
nieprawomocne).
28 Zob. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 586/13. 
29 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2105/12 (orze-
czenie nieprawomocne). 
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rekompensaty ma na celu zminimalizowanie strat związanych z wycofa-
niem się z zawartej umowy i jest bardziej korzystna niż kontynuacja umowy  
oraz zakup drugiej maszyny, która nie byłaby w pełni wykorzystana  
w procesie produkcyjnym30.

Otwarty katalog wydatków podlegających zaliczeniu na poczet kosztów 
uzyskania przychodów jest efektem uznania przez sądy administracyjne, że za-
bieg ten wymaga nie tylko oceny pod kątem, czy poniesienie danego wydatku 
miało związek z konkretnym przychodem, ale także z punktu widzenia racjo-
nalności określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Sam fakt nieosią-
gnięcia oczekiwanego efektu gospodarczego nie jest zaś ich zdaniem powodem 
do tego, aby niejako w sposób automatyczny zdyskwalifikować poniesiony wy-
datek jako koszt uzyskania przychodu. Istotne jest bowiem, aby oceniając dany 
wydatek pod kątem kosztu podatkowego uwzględniać również logiczny ciąg 
zdarzeń wywołujących określone działania podatnika. Chodzi tu chociażby  
o zawarcie umowy, zmianę uwarunkowań gospodarczych, przyczyny zawar-
cia porozumienia o wcześniejszym odstąpieniu od umowy, skutkujące zapłatą 
kary umownej, konsekwencje finansowe takiej decyzji i ich wpływu na osią-
gnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródeł przychodów. 
Należy wziąć pod uwagę także dynamikę procesów i zjawisk gospodarczych, 
w ramach których dochodzi do zmiany pierwotnie podejmowanych decyzji  
w związku z próbą zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów31.

5. Działalność interpretacyjna  
organów podatkowych  
a typowe cechy administracji publicznej

Dotychczasowe rozważania zmuszają do podjęcia dyskusji na temat rze-
czywistego statusu jednostek względem organów podatkowych. W związku  
z tym, że wpisują się one do kręgu podmiotów administrujących, czyli takich, 
które realizują zadania z zakresu administracji publicznej w sposób władczy, to 
ustawodawca zapewnia jednostkom ochronę poprzez nałożenie na nie wymo-
gu, aby postępowanie podatkowe realizowało pewne ogólne standardy, będące 
gwarantem równowagi pomiędzy dwoma kategoriami interesów, tj. partyku-
larnego interesu podatnika oraz tzw. interesu publicznego. Wyjaśnienia wy-
maga zarazem, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, 

30 Zob. wyrok WSA w Opolu z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Op 488/10. 
31 Zob. szerzej wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2486/10. 
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zgodnie z którym interes publiczny należy postrzegać jako dyrektywę postę-
powania, nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla 
całego społeczeństwa lub danej społeczności lokalnej. Mowa tu o takich war-
tościach, jak: sprawiedliwość, bezpieczeństwo lub sprawność działania aparatu 
państwowego32. W nauce wskazuje się zaś dodatkowo, że określenie interesu 
publicznego uzależnione jest od kontekstu politycznego, społecznego, gospo-
darczego i przyjmowanego systemu wartości33.

Już z powyższego wynika wniosek, że katalog okoliczności mieszczących 
się w ramach pojęcia interesu publicznego nie jest katalogiem zamkniętym. 
Klauzula ta może być zatem znacząco nadużywana przez organy podatkowe  
w celach profiskalnych. W założeniu ustawodawcy mają być one zatem równo-
ważone poprzez cztery standardy unormowane w przepisach ustawy Ordynacja 
podatkowa. Po pierwsze, respektowanie zasady legalizmu34. Po drugie, nakaz 
działania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych35. Po trzecie, 
zapewnienie czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania36. Po 
czwarte wreszcie, obowiązek rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości 
co do stanu prawnego na korzyść podatnika37.

 Ich skuteczność w świetle badanej materii prawnej budzi jednak wątpli-
wości również z punktu widzenia sądów administracyjnych. Warto bowiem 
zauważyć, iż przepisy art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p nie wpro-
wadzają sztywnych warunków co do tego, które wydatki należałoby zaliczyć na 
poczet kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja powyższych przepisów 
dokonuje się w granicach tzw. uznania administracyjnego w tym sensie, iż to 
orany podatkowe są zobowiązane do dokonania ostatecznej oceny, czy dany 
wydatek realizuje określone w nich warunki. 

Skutki tego zabiegu legislacyjnego ujawniają się na tle wyroku Naczelne-
go Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2011 roku38. Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny uznał, że działania skarżącej spółki polegające na likwidacji dwóch 
placówek zdeterminowane były zmianą warunków gospodarczych. Towarzy-
szyła temu równolegle zmiana strategii działalności gospodarczej wyrażająca 
się w jej kontynuowaniu na innym, szerszym niż zlikwidowany punkt lokalny, 

32 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3775/06. Por. 
także wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2017 roku, sygn. akt I SA/Kr 162/17.
33 P. Ostojski, Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym, Poznań 2017, s. 119. 
34 Zob. art. 120 o.p.
35 Zob. art. 121 § 1 o.p., a także A. Hanusz, Kontrola sadowoadministracyjna stosowania zasady 
zaufania do organow podatkowych, „Państwo i Prawo” 2013, nr 8, s. 20 i n.
36 Zob. art. art. 123 § 1 o.p.
37 Zob. art. 2a o.p.
38 Zob. wyroku NSA z dnia 20 lipca 2011 r, sygn. akt II FSK 460/10. 
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obszarze terytorialnym. Stąd też, w tego rodzaju sytuacji odszkodowanie wy-
płacone przez spółkę z tytułu rozwiązania umowy najmu przed upływem okre-
su, na który została ona zawarta może być kwalifikowane jako koszt podat-
kowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Wydatek ten poniesiony został 
w związku z zaistniałą zmianą warunków gospodarczych, które wpłynęły na 
zmianę strategii prowadzonej działalności gospodarczej poprzez ograniczanie 
(eliminowanie), jako generującej straty, działalności detalicznej i jej skoncen-
trowanie oraz przenoszenie potencjału gospodarczego w tej sferze aktywno-
ści spółki na większy terytorialnie obszar. Z kolei organowi podatkowemu 
Naczelny Sąd Administracyjny zarzucił, że nie uwzględnił w przedmiotowej 
sprawie celu powyższej regulacji prawnej i jej normatywnego kontekstu de-
terminowanego wolą ustawodawcy operującego w tym względzie określongo 
rodzaju konwencją językową. Organ podatkowy nie wziął także pod uwagę 
obowiązku uwzględniania swoistego rodzaju elastyczności w podejściu do in-
stytucji kosztu podatkowego zdeterminowanej dynamiką procesów i zjawisk 
gospodarczych. Zaznaczyć trzeba, że kwalifikując z perspektywy tego przepisu 
dany wydatek jako koszt podatkowy należy uwzględniać kwestię logicznego 
ciągu zdarzeń determinujących określone i konkretne działania podatnika.

6. Uwagi końcowe

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że przepisy art. 23 
ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. nie stoją na przeszko-
dzie temu, aby poza enumeratywnie wymienionymi w nich wyjątkami organ 
podatkowy posiadał możliwość zaliczenia kary umownej na poczet kosztów 
uzyskania przychodów. Stanowisko to zostało zaś poparte poprzez analizę 
orzecznictwa sądów administracyjnych, które nakazują organom podatkowym 
każdorazowo przy ocenie charakteru poniesionego kosztu dokonywać obiek-
tywnej oceny wszystkich uwarunkowań, które istniały w czasie ponoszenia 
kosztów, które mogą zmieniać się w czasie i na które mogą oddziaływać także 
przyczyny niezależne od woli i świadomości podatnika. Oznacza to, że speł-
nienie przez podatnika warunków w postaci wykazania rzeczywistego związku 
przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym przychodem 
oraz jego właściwe udokumentowanie winno co do zasady uprawniać podat-
nika do skorzystania z ulgi podatkowej. Zamysłem ustawodawcy było bowiem 
wykluczenie z zakresu znaczeniowego pojęcia kosztów uzyskania przychodów 
wyłącznie tych wydatków, które są rezultatem zawinionego działania podatni-
ka. Pozwoliło to zarazem na bieżącą ocenę każdego indywidualnego wydatku 
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pod kątem realizacji wymogów określonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz 
art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Ustawodawca uwzględnił w ten sposób fakt, że w ob-
rocie prawnym może istnieć wiele form instytucji kary umownej i nie można 
poddawać ich jednolitej ocenie prawnej. Dotychczasowe rozważania wykazały 
również, iż przyznana organom podatkowym pewna doza elastyczności działa-
nia w kreowaniu sytuacji ekonomicznej podatnika wprawdzie stwarza ryzyko 
profiskalnego kierunku wykładni powyższych przepisów prawnych. Godne 
podkreślenia jest jednak, że należycie swą funkcję pełni kontrola sądowa, która 
pozwala łagodzić profiskalne zapędy organów podatkowych, stanowiąc tym sa-
mym istotny fundament dla budowania partnerskiego podejścia administracji 
publicznej w stosunku do podatnika. 
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Taxation of gifts given to clients and contractors

Summary

The taxation of gifts given free of charge to clients and contractors depends es-
sentially on their value and purpose. In the case of value-added tax, gifts with a value 
of up to PLN 10 are not taxable, while for gifts with a value above PLN 10 but not 
more than PLN 100, their transfer is also not subject to value-added tax, provided 
that the transfer took place within the business activity conducted by the entrepre-
neur. However, the exemption does not apply to gifts and gadgets worth more than 
PLN 100, regardless of the purpose of their transfer. Income tax applies to gifts with 
a value above PLN 200 and those not exceeding this amount, but given to employees, 
civil-law entrepreneurs or natural persons conducting business activities, as well as 
sumptuous gifts. The possibility of including them in the tax deductible costs depends 
on many individual factors, such as value, presence of the company logo and their 
purpose. Small gadgets closely related to advertising can be classified as tax deductible 
costs, while gifts that are not intended to promote the company or its products and 
are directed only to a fixed group of contractors are representation costs and cannot 
constitute tax deductible costs.

Keywords: tax law – revenues – tax deductible costs –value added tax –gifts – repre-
sentation expenses

JEL classification: H25; K20; K34

1. Uwagi wstępne

Nieodpłatne przekazywanie drobnych upominków, gadżetów czy pre-
zentów świątecznych jest powszechnym i często spotykanym działaniem 
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marketingowym, podejmowanym przez przedsiębiorców w celu kreowania 
pozytywnego wizerunku i podtrzymywania dobrych relacji z kontrahentami. 
Jest to także sposób pozyskania nowych klientów, stosowany szczególnie na 
różnego rodzaju akcjach reklamowych. 

Do najbardziej typowych przedmiotów wręczanych w charakterze prezen-
tu czy zachęty należą różnego rodzaju gadżety identyfikujące przedsiębiorstwo, 
a więc długopisy, kalendarze, notesy i inne drobne upominki. Ponadto zda-
rza się często, że prowadzący działalność gospodarczą decyduje się obdarować 
kontrahenta prezentem o większej wartości i prestiżu, szczególnie w stosunku 
do najbardziej kluczowych klientów. Wręczane są alkohole, biżuteria, czy też 
szczególnie w okresach świątecznych okazałe kosze prezentowe. 

Prócz wywołania pozytywnego wrażenia po stronie kontrahenta, taka 
forma działania łączy się z przekazaniem w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej towarów (rzadziej usług) o pewnej wartości, co wiąże się  
z możliwością wystąpienia mniej pożądanego skutku w postaci opodatkowania 
takiego zdarzenia. Często pojawiającą się kwestią jest też to, czy koszt takiego 
prezentu może być uznany za koszt uzyskania przychodu z działalności. Celem 
niniejszego artykułu jest rozważenie i zbiorcze podsumowanie podatkowych 
skutków przekazania prezentów zarówno o małej wartości, jak i tych bardziej 
kosztownych, na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodo-
wego od osób fizycznych wraz z uwzględnieniem kwestii możliwości uznania 
ich wartości za koszt uzyskania przychodu w świetle orzecznictwa organów 
podatkowych i sądów administracyjnych.

2. Opodatkowanie przekazania prezentów  
dla kontrahentów podatkiem od towarów i usług

Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega-
ją, zgodnie z art. 5 u.p.t.u., odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadcze-
nie usług na terytorium kraju, a także wewnątrzwspólnotowa dostawa towa-
rów. Opodatkowaniu podlegają jednak także niektóre czynności nieodpłatne,  
w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika 
lub jego pracowników i wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatni-
kowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego z tytułu 
nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych1.

1 Zob. art. 7 ust. 2 u.p.t.u.



91

OPODATKOWANIE PREZENTÓW DLA KONTRAHENTÓW

Przytoczona wyżej regulacja nie obejmuje jednak dwóch kategorii nieod-
płatnego przekazania towarów i darowizn, a więc prezentów o małej wartości 
i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością go-
spodarczą podatnika2. Próbka jest rozumiana jako egzemplarz towaru lub jego 
niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego 
końcowej postaci. Dla uznania egzemplarza towaru za próbkę powinny być 
spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, egzemplarz ma na celu promo-
cję tego towaru. Po drugie, egzemplarz, o którym mowa, nie służy zasadniczo 
zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba 
że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji 
tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru3.

Przez przedmioty o małej wartości rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 4 
u.p.t.u., przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 złotych, jeżeli podatnik 
prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, oraz towa-
ry, których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena netto 
ich nabycia bądź jednostkowy koszt ich wytworzenia, określone w chwili prze-
kazywania towaru obdarowanemu, nie przekraczają 10 złotych.

Oznacza to, że w przypadku nieodpłatnie przekazywanych prezentów o 
niskiej do kwoty 10 złotych wartości, nie będą one podlegały opodatkowa-
niu podatkiem od towarów i usług. Takimi prezentami mogą być szczególnie 
drobne upominki jak słodycze, długopisy, notesy czy kalendarze. Przekazanie 
kontrahentowi gadżetu o tak niskiej wartości nie będzie zatem rozumiane jako 
dostawa towarów i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług, jeśli nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą darującego. 

Problem interpretacji wymogu związku z działalnością gospodarczą poru-
szył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 
2017 r., stwierdzając, że nieodpłatne przekazanie prezentów małej wartości 
przez przedsiębiorcę jest w praktyce niemal w każdej sytuacji związane z jego 
działalnością gospodarczą4. Stosując normę wynikającą z art. 7 ust. 3 u.p.t.u. 
we wspomnianym wyroku podzielono stanowisko zaprezentowane w nauce, 
zgodnie z którym można mieć wątpliwości, czy warunek aby przekazanie pró-
bek i prezentów małej wartości następowało na cele związane z działalnością 
gospodarczą podatnika nie jest w istocie zbędnym superfluum ustawowym. 
Jeśli przedsiębiorca dokonuje ze swojego majątku związanego z działalnością 

2 Zob. art. 7 ust. 3 u.p.t.u.
3 Zob. art. 7 ust. 7 u.p.t.u.
4 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 651/17.
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przekazania towarów w charakterze prezentów małej wartości bądź próbek, to 
czynność ta w zasadzie zawsze następuje na cele związane z działalnością go-
spodarczą podatnika. Nieodpłatne przekazanie prezentów małej wartości przez 
przedsiębiorcę niemal zawsze zmierza do osiągnięcia jakiegoś efektu w dzia-
łalności tego przedsiębiorcy. Nieodpłatne przekazanie próbek oraz prezentów 
małej wartości co do zasady jest zatem działaniem podejmowanym na cele 
działalności gospodarczej podatnika.

Niekiedy może się zdarzyć sytuacja, w której prezent lub próbka towaru 
darowana klientowi czy kontrahentowi będzie spełniała zarówno przesłankę 
wartości nieprzekraczającej 10 złotych z art. 7 ust. 4 pkt 2 u.p.t.u. i przesłankę 
przekazania na cele związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy z art. 
7 ust. 3 u.p.t.u. Taki stan faktyczny rozpatrywał Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie w wyroku z 18 sierpnia 2009 r.5 W wyroku, o którym 
mowa, stwierdzono że z zakresu znaczeniowego drukowanych materiałów re-
klamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek nie należy 
bowiem wykluczać takich materiałów, prezentów i próbek, które mogą być 
przekazane na cele niezwiązane z przedsiębiorstwem przekazującego je podat-
nika. Bezpłatne przekazanie wymienionych materiałów, prezentów i próbek, 
z wyraźnej woli ustawodawcy, nie podlega jednak opodatkowaniu pomimo 
braku związku przekazania z przedsiębiorstwem. W ten sposób ustanowio-
ny został wyjątek wobec art. 7 ust. 2 u.p.t.u., a jego ustanowienie nastąpiło 
ze względu na rodzaj przekazywanych towarów. Jeśli natomiast przekazanie 
takich materiałów, prezentów i próbek zostało dokonane na cele związane  
z przedsiębiorstwem podatnika, to takie przekazanie nie stanowi dostawy to-
warów ze względu na art. 7 ust. 2 u.p.t.u. W takiej sytuacji nie istnieje bowiem 
potrzeba „ponownego” zwalniania z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 3 
u.p.t.u.

Również w przypadku nieco droższych prezentów o wartości przekra-
czającej 10 złotych, jednak nie wyższej niż 100 złotych możliwe jest ujęcie 
ich jako nieopodatkowanego przekazania towarów, ale wyłącznie wtedy, gdy 
roczna wartość takich prezentów w odniesieniu do jednego obdarowanego nie 
przekroczy 100 złotych. W tym celu należy prowadzić ewidencję osób ob-
darowanych. Warunki formalne konieczne do spełnienia przy prowadzeniu 
ewidencji osób obdarowanych nie zostały wprost określone w przepisach, jed-
nak nie ulega wątpliwości, że powinny znaleźć się w niej co najmniej dane 

5 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 675/09, pod-
trzymany przez wyrok NSA z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. akt I FSK 2014/09.
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pozwalające na oznaczenie i zidentyfikowanie osoby obdarowanej. Organy 
podatkowe wskazują, że do ustalenia tożsamości podmiotów, którym wręcza-
ne są prezenty o małej wartości wystarczające jest umieszczenie ich danych  
w ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. Chodzi tu o takie 
dane, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsce wykonywania dual-
ności gospodarczej, a także nazwę i siedzibę w przypadku kontrahenta osoby 
prawnej reprezentowanej przez osobę fizyczną6.

Wątpliwości interpretacyjne budziła niekiedy kwestia tego, jak ujmować 
przekazanie prezentów w zbiorczych opakowaniach, których łączna wartość 
w zbiorczym opakowaniu przekracza 100 złotych, zaś cena jednostkowa po-
jedynczego prezentu nie przekracza 10 złotych. Organy podatkowe zgodnie 
przyjmują, że przekazanie takiego prezentu również nie będzie podlegało po-
datkowi od towarów i usług. Wskazują przy tym, że nieodpłatne przekazanie 
towarów, których jednostkowa cena nabycia netto lub jednostkowy koszt wy-
tworzenia nie przekracza 10 złotych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że stanowią one prezenty o 
małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 u.p.t.u. Natomiast bezpłatne 
przekazanie tych towarów następuje na cele związane z działalnością gospodar-
czą, o ile jest to ściśle powiązane ze strategią marketingową przedsiębiorcy. Na 
opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie ma wpływu liczba przeka-
zanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczegól-
ności, nie ma zatem znaczenia, że towary te przekazywane są w opakowaniach 
zbiorczych, w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt 
pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności 
lub wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia, ewen-
tualnie cena nabycia, pojedynczego towaru nie przekracza 10 złotych netto7.
Podsumowując, należy więc uznać, że kwestia opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług prezentów wręczanych nieodpłatnie klientom i kontrahentom 
zależy zasadniczo od ich wartości i przeznaczenia. W przypadku prezentów  

6 Zob. szerzej interpretację indywidualną wydaną przez Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście  
w dniu 7 września 2005 r., sygn. III-2/443-147/05/JP.
7 Por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  z dnia 3 lipca  
2014 r., sygn. IPPP3/443-316/14-2/LK. Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpre-
tacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. 
ILPP2/443-1476/11-2/AK, a także [w:] interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z dnia 3 stycznia 2017 r., sygn. 2461-IBPP1.4512.801.2016.1.AW; interpre-
tacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2014 r., sygn. 
ITPP1/443-1375/13/DM, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowi-
cach z dnia 4 kwietnia 2016 r., sygn. IBPP1/4512-999/15/AW; interpretacji indywidualna Dy-
rektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP2/443-601/12-2/AC.
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o wartości do kwoty 10 złotych opodatkowanie nie znajduje zastosowania. Na-
tomiast w przypadku prezentów o wartości powyżej 10 złotych, ale nie więk-
szej niż 100 złotych ich przekazanie również nie jest również objęte podatkiem, 
pod warunkiem, że przekazanie odbyło się na cele działalności gospodarczej 
prowadzonej przez przedsiębiorcę. Wynika z tego, że opodatkowaniem podat-
kiem od towarów i usług są objęte prezenty i gadżety o wartości przekraczającej 
100 złotych, jako że nie stosuje się do nich wyłączenie z art. 7 ust. 3 i ust. 4 
u.p.t.u., niezależnie od celu ich przekazania.

3. Opodatkowanie przekazania prezentów  
dla kontrahentów podatkiem dochodowym  
od osób fizycznych

Prezenty wręczane klientom czy kontrahentom stanowią przychód  
w myśl art. 11 ust. 1u.p.d.o.f. Prezenty są bowiem przedmiotem nieopłatnego 
świadczenia, które stanowi przychód w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu. 
Co do zasady takie prezenty powinny być opodatkowane, jednak ustawa prze-
widuje, analogicznie jak w przypadku ustawy o podatku od towarów i usług, 
wyjątek dotyczący prezentów o małej wartości, wynoszącej nie więcej niż 200 
złotych. Wyjątek ten można zastosować jednak jedynie wówczas, gdy obda-
rowanym nie jest pracownik świadczeniodawcy lub osoba pozostająca z nim  
w stosunku cywilnoprawnym8. Jeżeli upominki są wręczane pracownikom, ich 
wartość powinna zostać wliczona do podstawy opodatkowania, a wartość pre-
zentu trzeba wykazać w deklaracji PIT-11.

Co więcej, zwolnienie z podatku znajdzie zastosowanie jedynie wtedy, 
gdy prezent wręczany klientom bądź osobom fizycznym nieprowadzącym 
działalności gospodarczej ma na celu reklamę przedsiębiorstwa obdarowujące-
go. Opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą zatem 
wszystkie prezenty o wartości powyżej 200 złotych oraz nieprzekraczające tej 
kwoty, ale wręczane pracownikom, osobom pozostającym z przedsiębiorcą  
w stosunku cywilnoprawnym bądź osobom fizycznym prowadzącym działal-
ność gospodarczą oraz te o wystawnym charakterze.

8 Zob. art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f.
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4. Prezenty dla kontrahentów  
jako koszt uzyskania przychodu  
w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kwestią o istotnym znaczeniu w praktyce jest możliwość zakwalifiko-
wania wartości prezentu czy gadżetu sprawianego kontrahentowi jako kosztu 
uzyskania przychodu, szczególnie w przypadku, gdy prezent ma dużą wartość 
bądź jest ich wiele. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przy-
chodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów nie 
są jednak koszty wymienione w art. 23 u.p.d.o.f. Wspomniany przepis z zakre-
su kosztów uzyskania przychodów wyłącza między innymi koszty reprezentacji, 
w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz 
napojów, w tym alkoholowych9. Kosztami reprezentacji są koszty poniesione  
w celu kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy. Wydatki ponie-
sione na reklamę i marketing, np. ulotki czy plakaty, są uznawane za koszt 
uzyskania przychodu. Natomiast wydatkami na reprezentację są rzeczy prze-
kazywane nie w celu zareklamowania przedsiębiorcy lecz w celu uhonorowa-
nia wybranych kontrahentów eleganckim, ekskluzywnym upominkiem, bez 
względu na to, czy umieszczono na nim logo przedsiębiorcy lub produktu, czy 
też nie. W judykaturze zwraca się uwagę, że na gruncie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych reprezentację należy postrzegać jako wszel-
kie działania związane z tworzeniem wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywa-
niem dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla 
osiągania przychodu, ale sprzyjają temu celowi, są z nim w sposób pośredni 
powiązane. Przede wszystkim zaś jest to właśnie dążenie do stworzenia skiero-
wanego na zewnątrz, pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy10.

Wskazówek co do kwalifikacji poszczególnych kosztów można szukać 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zwraca się bowiem uwagę, że 
przy ocenie reprezentacyjnego charakteru kosztu znaczenie ma cel danego 
wydatku. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów 
jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają cha-
rakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezen-
tacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów,  
w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone  
 

9 Zob. art. 23 ust. 23 u.p.d.o.f.
10 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1946/10.
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z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy 
mają charakter reprezentacyjny11.

W praktyce próby definitywnego zaliczenia prezentów dla kontrahentów 
i klientów do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub kosztów reprezenta-
cji stwarzają wiele problemów. Wskazuje się na brak jednolitości rozstrzygnięć 
podejmowanych w analogicznych stanach faktycznych, zwraca też uwagę na 
problem interpretacji obowiązujących przepisów w sposób restrykcyjny, ogra-
niczający aktywność gospodarczą12. Znamiennym przypadkiem jest sytuacja 
dwóch urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych w 
odpowiedzi na taki sam stan faktyczny przez dwa różne organy podatkowe, 
z których jeden wskazane koszty uznał za koszt uzyskania przychodu, drugi 
za koszt reprezentacji13. Każdy przypadek powinien być zatem analizowany 
indywidualnie na podstawie okoliczność faktycznych istniejących w danej 
sprawie. Innymi słowy, sprawy tego rodzaju muszą być rozstrzygane ad ca-
sum i każda z nich powinna być przedmiotem odrębnej oceny ze względu na 
rodzaj konkretnych wydatków kwalifikowanych jako koszty reprezentacji albo 
reklamy14. W przypadku prezentów wręczanych kontrahentom możliwość ich 
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zależy od wielu indywidualnych 
czynników, takich jak wartość prezentu, obecność logo, wystawność, przezna-
czenie. Jeśli będą to drobne gadżety ściśle związane z reklamą, możliwość uzna-
nia ich za koszt uzyskania przychodu nie budzi większych wątpliwości. Z kolei  
kosze prezentowe i upominki wręczane w okolicznościach świątecznych, które 
nie mają na celu promowania przedsiębiorcy ani jego wyrobów i są skierowane 
tylko do ustalonej grupy kontrahentów, wypełniają znamiona reprezentacji i 
nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów15.

5. Uwagi końcowe

Opodatkowanie prezentów wręczanych nieodpłatnie klientom i kon-
trahentom zależy zasadniczo od ich wartości i przeznaczenia. W przypadku 

11 Por. wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11.
12 Zob. A. Bielska-Brodziak, B. Jastrzębska, Zagadnienie reprezentacji i reklamy w prawie podat-
kowym, [w:] Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, 
Warszawa 2013, s. 132 i n.
13 Zob. interpretację indywidualną Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowe-
go w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2007 r., sygn. 1471/DPR1/423-71/07/MK/2, zmienio-
ną decyzją Dyrektora  Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r., sygn. 1401/
BP-I/4210-71/07/SP/PP-I.
14 Zob. wyrok NSA z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2538/15.
15 Por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2016 
r., sygn. ILPB3/4510-1-18/16-2/JG.
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podatku od towarów i usług  prezenty o wartości do kwoty 10 złotych nie pod-
legają opodatkowaniu, natomiast w przypadku prezentów o wartości powyżej 
10 złotych, ale nie większej niż 100 złotych ich przekazanie również nie jest 
objęte podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem, że przekazanie odbyło 
się na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Zwol-
nienie nie obejmuje jednak prezentów i gadżetów o wartości przekraczającej 
100 złotych, niezależnie od celu ich przekazania.

Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają prezenty o war-
tości powyżej 200 zł oraz nieprzekraczające tej kwoty, ale darowane pracow-
nikom, osobom pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku cywilnoprawnym 
bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz prezenty 
o wystawnym charakterze. Możliwość ich zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodu zależy od wielu indywidualnych czynników, takich jak wartość, 
obecność logo, okazałość i ich przeznaczenie. Drobne gadżety ściśle związane z 
reklamą można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów, natomiast 
prezenty, które nie mają na celu promowania przedsiębiorstwa ani jej wyro-
bów i są skierowane tylko do ustalonej grupy kontrahentów, stanowią repre-
zentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
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Summary

The aim of the paper is to analyse the issue of legal qualification of economic ac-
tivity of sportsman. Polish legal tax system allows to choose several legal forms for pro-
fessional sport activity. The controversy appeared when taxpayer chose legal form of 
sole proprietorship and tax authority decided that in fact it is personal activity. What 
is more, judicial decisions of administrative courts were not uniform. Some of them 
qualified mentioned activity as sole proprietorship, but the majority as personal activi-
ty. There are many differences between this two legal forms of sport activity. Not only 
tax amount differs but there are important differences in way insurance premium for 
social insurance is counted. The paper analyses this problem in cases of sport judges, 
football players, volleyball players and speedway riders. The general tax interpretation 
of Minister of Finances is analysed. In this interpretation Minister expressed view that 
differs from majority of earlier judicial decisions. This issue was controversial and pro-
blematic for courts until the year 2015 in which the Supreme Administrative Court 
decided that under some circumstances it is possible to qualify economic activity of 
a sportsman as personal activity and under others as sole proprietorship.
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1. Uwagi wstępne

Przypisanie odpowiedniej kwalifikacji działalności zarobkowej przynoszą-
cej przychód jest istotną kwestią z punktu widzenia elementów zmiennych 
podatku dochodowego, w tym przede wszystkim jego przedmiotu, podstawy 
oraz warunków i trybu płatności. Działalność zarobkowa bywa bowiem przy-
pisywana do różnych źródeł przychodu. W kontekście przychodów uzyska-
nych przez osoby uprawiające zawodowo sport można zaobserwować rozbież-
ności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Celem niniejszej pracy jest 
przedstawienie oraz analiza orzecznictwa dotyczącego kwalifikacji źródła przy-
chodu uzyskanego przez sportowców w świetle unormowań ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Przychód osiągnięty przez sportowców na 
gruncie wspominanej ustawy może być kwalifikowany jako przychód z poza-
rolniczej działalności gospodarczej lub przychód z działalności wykonywanej 
osobiście. W związku z tym analiza przeprowadzona w niniejszym artykule 
uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych i urzędowe interpretacje 
prawa podatkowego1. 

2. Konsekwencje zakwalifikowania 
działalności zarobkowej 
jako działalności wykonywanej osobiście 
lub pozarolniczej działalności gospodarczej 

Aktywność zarobkowa sportowców może mieć różne podstawy. Są oni 
uprawnieni do zawarcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się odpowiednio przepisy o zlece-
niu. Sportowcy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub 
wykonywać aktywność sportową, za którą wypłaca się im stypendium. 

Istota problemu sprowadza się do zakwalifikowania przychodu uzyskiwa-
nego przez sportowców do przychodu uzyskiwanego z działalności wykony-
wanej osobiście albo do przychodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Kwalifikacja o której mowa ma charakter rozłączny. W pierw-
szym przypadku sportowiec zostanie obciążony podatkiem dochodowym od 

1 Zob. szerzej uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. 
akt II FPS 1/15; Zob. szerzej interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r.  
w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w ka-
talogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła - działalność gospodarcza nr 
DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, (Dz. Urz. MF z 2014 r, poz. 21).
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osób fizycznych o charakterze progresywnym2. Natomiast w drugim przypad-
ku sportowiec, który zostanie uznany za przedsiębiorcę, będzie mógł wybrać 
rozliczenie według skali progresywnej lub liniowej3. 

Należy zauważyć, że dla podatnika bardziej korzystne jest zakwalifiko-
wanie uzyskanego przez niego przychodu jako przychodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej, gdyż stwarza mu możliwość dokonania wyboru. 
Przedsiębiorca nie odnoszący sukcesów zarobkowych wybierze opodatkowanie 
progresywne, w celu zapłacenia podatku niższej wysokości oraz skorzystania 
z ulg4 i odliczeń5. Przedsiębiorca, osiągający bardzo wysoki dochód wybierze 
korzystniejsze dla niego rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych 
według skali liniowej. 

Kolejną różnicą jest to, że przy odmowie zakwalifikowania danej dzia-
łalności jako działalności gospodarczej i uznania jej za działalność wykony-
waną osobiście, klub sportowy będzie musiał zrealizować obowiązki płatnika 
podatku6 oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne7. Są to dodatkowe 
obowiązki nałożone na kluby zatrudniające sportowców. Ponadto, prowa-
dząc działalność gospodarczą sportowiec objęty jest tytułem do ubezpieczenia,  
tj. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej8. Tytuł o którym 
mowa, pozwala przedsiębiorcy na zadeklarowanie, w jakiej wysokości uzy-
skuje przychód. W praktyce najczęściej deklarowana jest kwota minimalna, 

2 Por. art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), dalej u. p. d. o. f.; A. Bartosiewicz, R. Kubecki, PIT. Komentarz, 
Warszawa 2015, s.1122-1126; J. Marciniuk, [w:] red. J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób 
fizycznych, Warszawa 2016, s. 856-859.
3 Por. art. 9a ust. 2, art.30c i art. 27 u.p.d.o.f.; P. Pomorski, [w:] Prawo podatkowe, red. P. Smo-
leń, W. Wójtowicz, Warszawa 2014, s. 380-382.
4 Por. art. 27b, art.  27f i art. 27g u.p.d.o.f.
5 Por. art. 26 u.p.d.o.f; J. Marciniuk, [w:] red. J. Marciniuk, Podatek…, s. 820-843; A. Bartosie-
wicz, R. Kubecki, PIT…, s. 1067-1100; D. Handor, [w:] J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, 
J. Szmańska, Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Warszawa 2002, s. 200-225;  
W. Morawski, Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk 2003, s. 197-212.
6 Por. art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 
ze zm.), dalej: ordynacja; Por. art. 31 i n. u.p.d.o.f.; M. Popławski, [w:] L. Etel, Ordynacja po-
datkowa. Komentarz, Warszawa 2017, s. 111-118; B. Brzeziński, [w:] Pozycja prawna płatnika 
w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, red. Z. Chmiel, Toruń 1998, s. 11-41; M. Budziarek, 
[w:] Ordynacja podatkowa komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2018, s. 83-88; P. Po-
morski, [w:] Prawo …, s. 85.
7 Por. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), dalej: u.s.u.s; D. Wajda, [w:] Ustawa o systemie ubezpie-
czeń społecznych: komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska, Warszawa 2014, s. 24 

– 25; D. E. Lach, [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: komentarz, red. B. Gudowska, 
J. Strusińska-Żukowska, Warszawa 2014, s. 32 – 35; M. Łabanowski, [w:] Ustawa o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015, s. 38 – 40; 
P. Kostrzewa, [w:] Meritum ubezpieczenia społeczne, red. J. Kuźniar, Warszawa 2017, s. 22
8 Por. art. 6 ust. 1 pkt 5 u.s.u.s.
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która wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięczne-
go przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skła-
dek. Działanie to wynika z chęci obniżenia składki, którą ubezpieczony będzie 
zobowiązany uiścić. Każdy uprawniony jest zadeklarować wyższą kwotę, lecz  
w praktyce robią to tylko osoby, które wkrótce uzyskają świadczenie z fun-
duszu, co jest celowym zabiegiem prowadzącym do zwiększenia świadczeń. 
Stanowi to kolejną istotną różnicę między działalnością gospodarczą a działal-
nością wykonywaną osobiście. Trzeba zauważyć, że przy działalności wykony-
wanej osobiście takie zabiegi nie byłyby dopuszczalne. 

Kolejną różnicą wynikającą z kwalifikacji przychodu sportowca jest spo-
sób obliczenia kosztów uzyskania przychodu. Przepisy dotyczące działalności 
wykonywanej osobiście wprowadzają koszty zryczałtowane w wysokości 20% 
przychodu9. W przypadku zakwalifikowania przychodów jako przychody 
z pozarolniczej działalności gospodarczej, koszty ich uzyskania nie są ograni-
czone poprzez ryczałtowe określenie wysokości. Pozwala to sportowcom wy-
konującym działalność gospodarczą odliczyć wyższą kwotę kosztów uzyskania 
przychodu niż tym, których działalność została zakwalifikowana jako wykony-
wana osobiście. 

3. Kwalifikacja przychodu sportowca 
jako przychodu z działalności 
wykonywanej osobiście albo przychodu 
z pozarolniczej działalności gospodarczej

Zarysowany problem był przedmiotem orzeczeń sądów administracyj-
nych. Zazwyczaj wyroki dotyczyły sytuacji, w której organ podatkowy inaczej 
zakwalifikował działalność wykonywaną przez sportowca. Sportowcy wybie-
rali jako podstawę wykonywania swojej działalności działalność gospodarczą,  
a organ po analizie jej cechy charakterystycznych uznawał, że jest to działal-
ność wykonywana osobiście. Argumentacja powoływana przez sądy dotyczyła 
cech charakterystycznych wykonywanej działalności, takich jak organizacja 
wydarzeń na których występowali sportowcy, ponoszenie ryzyka działalności 
czy możliwości świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.

9 Por. art. 22 ust. 9 pkt 6 u.p.d.o.f.
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W orzecznictwie nie budzi wątpliwości pogląd, że katalog źródeł przy-
chodu ma charakter rozłączny10. Co więcej, z ugruntowanego orzecznictwa 
sądów administracyjnych wynika, że zadeklarowanie przez podatnika charak-
teru działalności nie ma znaczenia dla jego kwalifikacji przez organy podat-
kowe. Jeżeli zawodnik dokona wpisu swojej działalności na podstawie ustawy 
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy11 jako działalność gospodarcza, to organ podat-
kowy nadal może uznać, że wskazana działalność jest działalnością wykonywa-
ną osobiście. Kwalifikacja danej działalności jako działalności wykonywanej 
osobiście lub działalności gospodarczej wynika z przepisów prawnych, a nie 
ze swobodnego wyboru podatnika. Dokonanie rejestracji w organie ewiden-
cyjnym i statystycznym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie 
przesądza kwestii dotyczących zaliczenia uzyskiwanych przychodów do okre-
ślonego źródła.

Argumentacja sportowców według której o tym, że świadczą oni usłu-
gi w ramach działalności gospodarczej decydują oni sami nie jest uznawana. 
Spełnienie wszystkich wymogów formalnych związanych z rejestracją nie 
przesądza o zakwalifikowaniu danego źródła przychodu. Jednocześnie zmiana 
kwalifikacji danej działalności przez organ podatkowy, nie wpływa na prze-
kształcenie stosunku podstawowego, na podstawie którego dana działalność 
jest wykonywana. 

Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie zajmował stanowisko  
w omawianej sprawie. Początkowo zdecydowanie uznawał działalność wyko-
nywaną przez sportowców za działalność wykonywaną osobiście. Możliwość 
uznania omawianej działalności za pozarolniczą działalność gospodarczą poja-
wiła się w orzecznictwie sądowym stosunkowo niedawno, w rozstrzygnięciach 
dotyczących uprawiania żużlu. Z tego powodu w pierwszej kolejności zosta-
nie przedstawione zakwalifikowanie przychodu sportowców jako przychodu  
z działalności wykonywanej osobiście. 

10 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt II FSK 
2992/11; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt II 
FSK 640/12; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 listopada 
2012 r., sygn. akt I SA/Sz 302/12.
11 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy(Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.).
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4. Kwalifikacja przychodu sportowca  
jako przychodu z działalności  
wykonywanej osobiście

Zakwalifikowanie przychodów sportowców jako przychodów z działal-
ności wykonywanej osobiście jest częściej spotykane w orzecznictwie sądo-
wym niż uznanie tego przychodu za pochodzący z działalności gospodarczej12. 
W początkowych orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego uznano, 
że kwalifikacja źródła przychodu sportowców jako działalności wykonywanej 
osobiście wynika bezpośrednio ze sformułowania ustawy13. Wskazane zostało, 
że przepis art. 13 u.p.d.o.f. zawiera definicję legalną działalności wykonywa-
nej osobiście. Istotny jest zwłaszcza pkt 2 wskazanego artykułu, który stanowi, 
że za przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, 
naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału  
w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak 
również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na 
podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia 
zawodów sportowych. W związku z powyższym sformułowaniem uznane zo-
stało, że literalna wykładnia przepisu wyraźnie przesądza o zakwalifikowaniu 
danego przychodu jako przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Oprócz dosłownego brzmienia ustawy za kwalifikacją przychodu z okre-
ślonych działalności przemawiają przytaczane w orzecznictwie argumenty. 
Orzecznictwo sądowe zwraca uwagę na szereg okoliczności, które przeważają 
o zakwalifikowaniu działalności sportowca do działalności wykonywanej oso-
biście lub działalności gospodarczej. Sądy analizują kto organizuje i zarządza 
działalnością sportową. Działalność tę zazwyczaj faktycznie organizuje zwią-
zek sportowy lub podmioty (kluby sportowe) działające z jego upoważnienia. 
Sportowcy nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z organizacją wskazanych 
wydarzeń, a cała działalność jest zarządzana przez kluby sportowe. Zwykle za-
wodnicy zrzeszeni w klubach nie biorą udziału w organizacji wydarzeń, lecz wy-
łącznie pozostają w dyspozycji klubu sportowego. Jeżeli ich udział w omawia-
nych przedsięwzięciach sprowadzał się do wzięcia udziału w zorganizowanych 

12 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 stycznia 2010 
r., sygn. akt I SA/Gl 778/09; Por. wyrok NSA z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 
1000/10; Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2015 r., sygn. 
akt II FSK 1900/14; Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 
2015 r., sygn. akt II FSK 318/15; Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsz-
tynie z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 887/13; Por. wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z dnia 30 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 745/11.
13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2143/10.
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przez kluby lub związki sportowe wydarzeniach, to nie można mówić  
o działalności gospodarczej, której immanentnym elementem jest ponoszenie 
ryzyka gospodarczego wykonywanej działalności. We wskazanych powyżej 
przykładach ryzyko ponosi nie sportowiec, lecz  klub sportowy. Z tego wzglę-
du charakter działalności gospodarczej ma aktywność klubu. Aktywność spor-
towca należy uznać za działalność wykonywaną osobiście, gdyż nie wykonuje 
działalności we własnym imieniu i na własny rachunek.

Jest istotne, dla omawianego zagadnienia, czy zawodnik może uprawiać 
profesjonalnie sport, tylko na rzecz jednego klubu, czy też na rzecz kilku pod-
miotów. Jeżeli może on działać wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, jest to 
bardzo poważne ograniczenie swobody uczestniczenia w obrocie gospodar-
czym. Zaprzecza ono możliwości uznania, że skarżący sportowiec wykonywał 
działalność gospodarczą. Do istoty działalności gospodarczej należy zaliczyć 
możliwość swobodnego uczestniczenia w obrocie rynkowym oraz prawo do 
nieskrępowanego wyboru swojego kontrahenta. Wykonywanie działalności 
na rzecz tylko jednego podmiotu stoi w sprzeczności z zakwalifikowaniem 
przychodu jako przychodu z działalności gospodarczej. Takie ograniczenie 
przemawia więc za uznaniem działalności wykonywanej przez sportowca za 
działalność wykonywaną osobiście. 

Ważne dla odróżnienia przychodów z działalności wykonywanej osobi-
ście od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest określenie 
kto może wykonywać daną działalność. Jeżeli może ją wykonywać jedynie 
konkretna osoba z uwagi na swoje zdolności czy umiejętności to jest to argu-
ment za zakwalifikowaniem danej działalności jako działalności wykonywanej 
osobiście. Chodzi tu o działalność, która może być wykonywana tylko przez 
konkretną osobę ze względu na jej cechy osobiste, co jest bardzo często spoty-
kane wśród osób zajmujących się zawodowo sportem. 

5. Kwalifikacja przychodu sportowca 
jako przychodu z działalności gospodarczej

Sądy administracyjne zdecydowanie częściej przychylały się do uzna-
nia przychodu z działalności wykonywanej przez sportowców za przychód  
z działalności wykonywanej osobiście. Orzecznictwo sądów administracyj-
nych, w tym samego Naczelnego Sądu Administracyjnego, było do tej pory 
(do wydania interpretacji ogólnej Ministra Finansów) w tym zakresie właści-
wie jednolite, co w uchwale siedmiu sędziów zauważył również Naczelny Sąd 
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Administracyjny. Dopiero w interpretacji ogólnej Ministra Finansów14 zapre-
zentowane zostało stanowisko przychylne dla podatników, zgodnie z którym 
działalność wykonywana przez sportowców w pewnych okolicznościach może 
zostać uznana za działalność gospodarczą. Rozszerzając argumentację przed-
stawioną przez Ministra Finansów, Naczelny Sąd Administracyjny w omawia-
nej uchwale zgodził się z poglądem przedstawionym w interpretacji ogólnej.  
Z tego powodu analiza możliwości zakwalifikowania przychodu sportowca 
jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie skupiać się na 
analizie argumentów przedstawionych w tych dokumentach. 

Jak zauważono, orzecznictwo częściej uznawało przychód z działalności 
wykonywanej przez sportowców za przychód z działalności osobistej. Minister 
Finansów zwrócił uwagę na pewną niejednolitość w orzecznictwie sądów ad-
ministracyjnych. Z jednej strony, w sprawach dotyczących sportowców sądy 
powołują się na wykładnie literalną przepisu art. 13 ust. 2 u.p.d.o.f. uzna-
jąc, że jeżeli ustawa wymienia przychody z uprawiania sportu jako przychody  
z działalności wykonywanej osobiście, to nie mogą one zostać zaliczone do 
przychodów z działalności gospodarczej. Z drugiej strony, w sprawach do-
tyczących przychodów pełnomocników świadczących obronę z urzędu sądy 
uznają możliwość zakwalifikowania przychodów do źródła działalność go-
spodarcza15. W związku ze wskazaną rozbieżnością w orzecznictwie Minister 
Finansów przedstawił interpretację ogólną, w której uznał, że przychody wy-
mienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście mogą 
zostać zaliczone do źródła przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli speł-
nione zostaną pewne warunki.

Oprócz wskazanego orzecznictwa dotyczącego zakwalifikowania przy-
chodu pełnomocników świadczących obronę z urzędu, Minister Finansów 
zauważył, że analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób  
fizycznych powinna również prowadzić do wniosku wyrażonego w interpre-
tacji. Po pierwsze, zgodnie z przepisem art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f. przychody  
z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie-
ło, uzyskiwane wyłącznie od określonych podmiotów, należy traktować jako 
przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jednak ustawodawca wyłą-
cza z przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychody uzyskane 

14 Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie możliwości zali-
czenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z dzia-
łalności wykonywanej osobiście do źródła - działalność gospodarcza nr DD2/033/30/KBF/14/
RD-47426, (Dz. Urz. MF z 2014 r, poz. 21).
15 Por. uchwałę pełnego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  
21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13.
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na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika po-
zarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli więc wskazane czynności spełnia-
ją określone przesłanki, mogą zostać zaliczone do czynności wykonywanych 
w ramach działalności gospodarczej. 

Ponadto, przepis art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. stanowi, że przychody uzyskane 
na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżer-
skich lub umów o podobnym charakterze, zawsze będą kwalifikowane jako 
przychód z działalności wykonywanej osobiście. Również w przypadku, gdy 
umowy te zostały zawarte w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolni-
czej działalności gospodarczej. Ustawodawca nie przewidział takiej regulacji  
w art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. dotyczącym działalności sportowej. Należy więc 
uznać, że możliwe jest zakwalifikowanie działalności sportowca jako działalno-
ści gospodarczej, pomimo tego że art. 13 u.p.d.o.f. wymienia go jako działal-
ność wykonywaną osobiście. 

Podsumowując, Minister Finansów uznał, że podatnik uzyskujący przy-
chody z tytułów zaliczanych przez art. 13 u.p.d.o.f. może dla celów podatku 
dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, jeżeli uzy-
skuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 
u.p.d.o.f.16, i jednocześnie nie zachodzą przesłanki negatywne, które spełnione 
łącznie wyłączają daną działalność spod zakwalifikowania jej jako działalności 
gospodarczej. 

6. Rozstrzygnięcie problemu przez Naczelny Sąd 
Administracyjny uchwałą 7 sędziów

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawę, w której działalność 
zarobkowa spełniała kryteria zarówno działalności wykonywanej osobiście, 
jak i działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że działalność zarobkowa 
może zostać zakwalifikowana wyłącznie do jednego źródła, konieczne stało 
się rozstrzygnięcie do którego. Przedmiotem sprawy było pytanie czy przy-
chody z uprawiania sportu, pomimo tego, że zostały wymienione w art. 13  
 

16 Definicja ta została skonstruowana wyłącznie dla celów podatku dochodowego oraz jest nie-
zależna od innych rozwiązań prawnych określających działalność gospodarczą. Podstawową,  
w chwili wydania interpretacji definicją działalności gospodarczej, od której niezależna jest de-
finicja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, była definicja zawarta w 
art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2168 ze zm.). Por. obecnie art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).
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pkt 2 u.p.d.o.f. mogą zostać zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na następujące okoliczno-
ści, które skłaniały do uznania, że działalność tę można uznać za działalność 
gospodarczą. Zawodnik ponosił ryzyko gospodarcze wykonywanej działalno-
ści, gdyż to on odpowiadał wobec osób trzecich. Mógł on świadczyć usługi 
również wobec innych klubów sportowych (nie był ograniczony do wyłączne-
go świadczenia swoich usług na rzecz jednego klubu). Jednocześnie skarżący 
mógł zawierać kontrakty reklamowe niezależnie od przynależności klubowej. 
Są to istotne różnice odróżniające sytuację żużlowca od innych sportowców. 
Skład orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, 
że omawiane zagadnienie prawne budzi poważne wątpliwości i przekazał jego 
wyjaśnienia składowi 7 sędziów NSA. Przedstawione pytanie miało następują-
ce brzmienie: „Czy przychody z uprawiania sportu, o których mowa w art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej, wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, 
jeżeli spełniają kryteria określone w art. 5a pkt 6 tej ustawy?”

NSA odpowiedział twierdząco na przedstawione mu zagadnienie prawne. 
W sytuacji gdy spełnia ona przesłanki zakwalifikowania zarówno do działal-
ności wykonywanej osobiście jak i działalności gospodarczej, należy rozważyć, 
którą z kwalifikacji trzeba danej działalności przypisać. Przepisy prawne po-
zwalają na wykonywanie działalności sportowej w różnych formach prawnych. 
Uprawniają również do wyboru przez sportowca formy działalności gospodar-
czej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki przewidziane przez ustawę dla tej for-
my aktywności. Takie rozwiązanie jest zgodne z zasadą swobody działalności 
gospodarczej, wynikającej z Konstytucji RP oraz ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej (obecnie ustawy prawo przedsiębiorców). Konsekwencją 
takiej regulacji jest fakt, że przepisy podatkowe powinny jasno i precyzyjnie 
wskazywać kiedy dana aktywność będzie zaliczona do odmiennego źródła, niż 
wybrane przez podatnika. W omawianym stanie faktycznym zostało to doko-
nane przez wyliczenie przesłanek negatywnych, których spełnienie przesądza 
o braku możliwości zaliczenia danej działalności zarobkowej do działalności 
gospodarczej. W związku z tym można uznać, że działalność która nie spełnia 
przesłanek negatywnych, lecz wypełnia jednocześnie przesłanki zakwalifikowa-
nia do działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście, zosta-
nie tym samym uznana za działalność gospodarczą. 
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Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do poglądu wyrażonego 
w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów. Dzięki temu pre-
cyzyjnie zostały rozdzielone zakresy norm, kwalifikujących dany przychód do 
działalności gospodarczej lub działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli spor-
towiec świadczy na rzecz klubu usługi sportowe w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, to przychody z tego tytułu nie stanowią przychodów 
z uprawiania sportu w rozumieniu tej ustawy. W konsekwencji powinny być 
zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

7. Uwagi końcowe

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca  
2015 r.rozwiązała spór dotyczący kwalifikacji prawnej źródła przychodu uzy-
skanego z działalności sportowej. Wyznaczone zostały precyzyjne zakresy za-
kwalifikowania działalności jako gospodarczej lub osobistej. Działalność za-
robkowa sportowców może być traktowana jako działalność gospodarcza, lecz 
tylko wtedy, gdy spełnia ogólne warunki uznawania za działalność gospodar-
czą oraz nie spełnia przesłanek negatywnych. Tym samym Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny przychylił się do poglądu wyrażonego przez Ministra Finansów  
w interpretacji ogólnej. Zakresy norm kwalifikujących daną działalność do 
wskazanych źródeł przychodu pozostają de lege lata precyzyjnie rozgraniczone. 
Nie brakuje jednak przypadków granicznych, które nadal mogą być przedmio-
tem sporu. Wnioskując de lege ferenda należy rozważyć czy takie ukształtowanie 
przepisów ustawowych, które utrudnia jasne rozgraniczenie źródeł przychodu, 
jest zgodne z zasadą przyzwoitej legislacji. Zasady te można wywieść z art. 2  
i 217 Konstytucji RP17. Zgodne z zasadą wolności działalności gospodarczej 
jest umożliwienie podatnikom wyboru prawnej formy wykonywania danej 
działalności zarobkowej w jak najszerszym zakresie. Oczywiście swoboda ta 
nie może prowadzić do chaosu i niejasności prawa. Jak zauważył Naczelny Sąd 
Administracyjny18 w sytuacji gdy przepisy prawa podatkowego są inaczej ro-
zumiane przez podatników, organy podatkowe oraz przez sąd, to nie powinny 
one pozostać w obrocie prawnym. 

17 Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012, 
uwagi do art. 217 nb. 11.
18 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r., sygn. akt III SA 
3108/00.
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1. Uwagi wstępne

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszły w życie dwie ustawy, na nowo re-
gulujące status prawny, ustrojowy i finansowy komornika sądowego w Polsce. 
Są to ustawa z dnia 22 marca 2018 o komornikach sądowych1 oraz ustawa  
z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych2. Od 1 stycznia 2019 
roku komornik sądowy pełni służbę, nie może prowadzić działalności go-
spodarczej oraz nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących 
podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Istotą 
jego pracy jest służba publiczna, nie zaś nastawienie na maksymalizację zysku3. 
Komornik nie jest również jako funkcjonariusz publiczny i przede wszystkim 
organ władzy publicznej podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie  
wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. 
Jednak do komorników stosuje się przepisy ustaw dotyczących osób prowadzą-
cych pozarolniczą działalność gospodarczą.

W niniejszej pracy położono nacisk na wskazanie zmian wprowadzonych 
wyżej wymienionymi ustawami w kontekście finansowym funkcjonowania 
kancelarii komorniczych. Konieczne jest przedstawienie jak bardzo ulega 
zmianie system finansowania egzekucji sądowej. Zmiany są przełomowe, po 
raz pierwszy od 12 lat dokonano kompleksowej nowelizacji przepisów regu-
lujących ustrój sądowych organów egzekucyjnych. Ustawodawca zdecydował 
się bowiem przekształcić system finansowania działalności egzekucyjnej. Zre-
zygnowano z systemu samofinansującej się egzekucji sądowej, na rzecz party-
cypacji Skarbu Państwa w uzyskanych w danym miesiącu przez komornika 
opłatach egzekucyjnych. Do 31 grudnia 2018 roku, dochodem komornika 
sądowego była nadwyżka uzyskanych w danym miesiącu opłat egzekucyjnych 
ponad koszty prowadzonej działalności egzekucyjnej oraz odprowadzony  
w danym miesiącu podatek od towarów i usług. 

Od 1 stycznia 2019 roku opłaty egzekucyjne, zgodnie z art. 149 ust. 1 
u.k.s., stanowią niepodatkową należność budżetową o charakterze publiczno-
prawnym. Komornikowi zgodnie z art. 150 ust. 1 u.k.s. za pełnioną służbę 
przysługuję wynagrodzenie prowizyjne proporcjonalne do uzyskanych opłat 
egzekucyjnych. Uzyskane opłaty egzekucyjne, po potrąceniu wynagrodzenia 
prowizyjnego komornika stanowią dochód budżetu państwa i podlegają co 

1 Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 771), 
dalej jako: „u.k.s.”.
2 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 770), 
dalej jako: „u.k.k.”.
3 R. Reiwer, [w:] Komentarz do ustawy o komornikach sądowych red. idem, Legalis 2018.
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miesięcznemu przekazaniu na rachunek bankowy urzędu skarbowego właści-
wego ze względu na siedzibę kancelarii. To właśnie z uzyskanego w danym mie-
siącu wynagrodzenia prowizyjnego oraz opłat komorniczych innych niż opłaty 
egzekucyjne komornik sądowy pokrywa teraz koszty działalności egzekucyjnej. 

2. Opłaty egzekucyjne i koszty działalności 
egzekucyjnej według stanu prawnego 
obowiązującego do 31 grudnia 2018 roku

Podstawowym zagadnieniem determinującym funkcjonowanie każdej 
kancelarii komorniczej w Polsce jest termin opłata egzekucyjna. To właśnie 
przychody z opłat egzekucyjnych pozwalają na sprawne i rzetelne prowadze-
nie działalności egzekucyjnej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego opłaty 
egzekucyjne stanowią wynagrodzenie za efektywną pracę komornika i są wy-
łącznym źródłem jego dochodu4. Natomiast Trybunał Konstytucyjny w nastę-
pujący sposób odniósł się do kwestii opłat egzekucyjnych. Opłata egzekucyjna 
ustalona jest normatywnie w sposób niezwiązany z kosztami konkretnego po-
stępowania egzekucyjnego i stanowi  jedyne źródło finansowania działalności 
egzekucyjnej komornika5.

Do 31 grudnia 2018 roku regułą było pobieranie od dłużnika opłaty 
stosunkowej ustalonej od wartości wyegzekwowanego świadczenia, z zastrze-
żeniem jej minimalnej i maksymalnej wysokości, która była uzależniona od 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wyróżniano opłatę stosunkową 
w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Była to opłata 
podstawowa, którą pobierało się we wszystkich przypadkach, dla których nie-
przewidziana była inna opłata. Wszystkie inne opłaty stanowiły wyjątek od tej 
zasady6. W 2018 roku jej minimalna wysokość wynosiła 373,11 zł, zaś mak-
symalna stanowiła wartość 111 930,30 zł. Opłatę stosunkową 15% pobierano 
przy egzekucji z nieruchomości  lub ruchomości dłużnika. 

Drugą opłatą stosunkową, która w istotny sposób determinowała przy-
chody komorników, była opłata stosunkowa w wysokości 8% wartości wyeg-
zekwowanego świadczenia. Taką opłatę pobierano w przypadku skierowania 
egzekucji do konkretnego składnika majątkowego dłużnika. Ustawodaw-
ca wskazuje tu egzekucję z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, 

4 Zob. wyrok SN z dnia 10 czerwca 2011 roku, sygn. akt V CSK 300/10, Legalis.
5 Zob. wyrok TK z dnia 3 grudnia 2003 roku, sygn. akt K 5/02, Legalis.
6 Por. A. Durda, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2016, s. 
316-317. 
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emerytury czy renty. Skierowanie egzekucji do konkretnego składnika ma-
jątkowego stanowi dla dłużnika sporą dolegliwość. Poprzez zajęcie rachunku 
bankowego dłużnik ma utrudnioną możliwość korzystania z niego. W związku 
z zajęciem wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 
dłużnik musi liczyć się ze zmniejszonymi wpływami z tytułu tych składników 
majątkowych, musi ograniczać wydatki lub próbować porozumieć się z wie-
rzycielem lub komornikiem, celem uchylenia zajęć. W  2018 roku jej mini-
malna wysokość wynosiła 186,56 zł, natomiast maksymalna stanowiła wartość 
37 312,00 zł. 

Przychody z tytułu opłat 15% i 8% były najważniejsze dla sprawnego 
funkcjonowania kancelarii komorniczych. W praktyce egzekucyjnej wyróżnia-
no również opłaty stałe, wyrażone w jednolitej kwocie, nieuzależnione od war-
tości egzekwowanego świadczenia. Najczęściej takie opłaty miały zastosowanie 
do egzekucji świadczeń niepieniężnych, takich jak wprowadzenie w posiadanie 
czy opróżnienie lokalu z rzeczy i osób.

Koszty działalności egzekucyjnej to pojęcie które odnosi się do kosztów 
własnych całej działalności komornika, mających znaczenie dla określenia 
jego dochodu lub straty, nie dotyczą jednostkowego postępowania7. Katalog 
kosztów działalności egzekucyjnej ma charakter otwarty. Tytułem kosztów 
działalności egzekucyjnej komornik ponosi wydatki na utrzymanie i działal-
ność organów egzekucyjnych i pokrywa je z uzyskanych opłat egzekucyjnych8. 
Do kosztów działalności egzekucyjnej komornika zalicza się:

1) koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w związku z prowadzoną dzia-
łalnością egzekucyjną;
2) koszty ochrony zajętego mienia i niezbędnej ochrony osobistej oraz 
ubezpieczenia mienia kancelarii i własnego ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej;
3) koszty przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, kore-
spondencji, obrotu pieniężnego, przewozu drobnych ruchomości niewy-
magających transportu specjalistycznego;
4) obowiązkowe  opłaty na samorząd komorniczy ponoszone zgodnie 
z przepisami ustawy
5) inne koszty niezbędne do wykonywania czynności egzekucyjnych 
oraz czynności przewidziane przepisami ustawy, jeżeli nie są pokrywane 
 

7 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 roku, sygn. akt SK 44/09, Legalis.
8 A. Durda, Ustawa…, s.264.
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w trybie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach 
sądowych i egzekucji9.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji, koszty działalności egzekucyjnej komornik pokrywa z uzy-
skanych opłat egzekucyjnych. Przepis art. 35 wskazanej ustawy uregulował tzw. 
zasadę samofinansującej się egzekucji sądowej. To znaczy że tylko i wyłącznie 
z uzyskanych opłat egzekucyjnych pokrywa prowadzenie działalności. Komor-
nik nie ma innego „egzekucyjnego” źródła dochodu.

3. Opłaty egzekucyjne 
i koszty działalności egzekucyjnej 
według stanu prawnego 
obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.

W 2019 r. kompletnie przemodelowano system finansowania egzekucji 
sądowej w Polsce. Nastąpiło przesunięcie własności opłat egzekucyjnych z ko-
morników sądowych na Skarb Państwa. Zgodnie z art. 149 ust. 1 u.k.s. opła-
ta egzekucyjna jest niepodatkową należnością budżetową o charakterze pu-
blicznoprawnym pobieraną za czynności związane z wykonywaniem orzeczeń 
w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne lub zabezpieczenie roszczeń.

Z początkiem 2019 roku nastąpiły też istotne zmiany w kwestiach sta-
wek opłat egzekucyjnych, ich wysokości oraz maksymalnego i minimalnego 
poziomu. Na podstawie przepisów art. 25-32 u.k.k., wysokość opłaty egzeku-
cyjnej została uzależniona od wielu czynników takich jak np. sposób egzekucji 
lub czas i miejsce spłaty zobowiązania. Podstawową stawką opłaty jest 10% 
wartości wyegzekwowanego świadczenia. Możliwe jest jej obniżenie do 3% 
wartości wyegzekwowanego świadczenia, o ile dłużnik wpłaci całość lub część 
egzekwowanego świadczenia komornikowi za pośrednictwem tzw. kwitariusza 
lub na rachunek bankowy. Jednak tak obniżona opłata nie może być mniej-
sza niż 150 złotych. Kwota 150 złotych jest to kwota tzw. minimalnej opłaty 
egzekucyjnej, natomiast wysokość maksymalnej opłaty egzekucyjnej wynosi  
50 000 złotych.

Wracając do charakteru prawnego opłaty egzekucyjnej należy zaznaczyć 
zmianę sposobu wynagradzania komorników. Ustawodawca podkreśla w art. 
150 ust. 1 u.k.s., że komornikowi przysługuje wynagrodzenie za pełnioną 

9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1309).
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służbę które ustalane jest proporcjonalnie do uzyskanych opłat egzekucyjnych. 
Nowy sposób finansowania działalności egzekucyjnej nazywa się wynagrodze-
niem prowizyjnym. Wynagrodzenie, o którym mowa, stanowi procentowy 
udział w uzyskanych w danym miesiącu opłatach egzekucyjnych, powiązany  
z uzyskaniem w danym roku kalendarzowym określonego pułapu finansowego 
wyrażonego w setkach tysięcy lub milionach złotych. W ramach wynagrodze-
nia prowizyjnego ustalono pięć stawek procentowych uzależnionych od glo-
balnej sumy uzyskanych w danym roku opłat egzekucyjnych:

1) 99% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od opłat egzekucyjnych, któ-
rych łączna wysokość w danym roku kalendarzowym nie przekroczyła  
500 000 złotych;
2)95% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od nadwyżki opłat egzekucyj-
nych przekraczającej 500 000 złotych w danym roku kalendarzowym –  
do wysokości 1 000 000 złotych; 
3)80% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od nadwyżki opłat egzekucyj-
nych przekraczającej 1 000 000 złotych w danym roku kalendarzowym 

– do wysokości 1 500 000 złotych;
4) 70% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od nadwyżki opłat egzekucyj-
nych przekraczającej 1 500 000 złotych w danym roku kalendarzowym 

– do wysokości 2 000 000 złotych;
5) 60% uzyskanych opłat egzekucyjnych – od nadwyżki opłat egzekucyj-
nych przekraczającej 2 000 000 złotych w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 283 ust. 1 u.k.s., przepisów ustawy regulujących wynagro-
dzenie prowizyjne nie stosuje się do opłat egzekucyjnych prawomocnie usta-
lonych przed dniem 1 stycznia 2019 roku. Opłaty te przypadną komornikowi, 
zastępcy komornika, komornikowi odwołanemu, komornikowi, którego po-
wołanie na stanowisko komornika wygasło z mocy prawa, albo spadkobiercom 
zmarłego komornika, zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Jeżeli ustalenie 
kosztów stało się prawomocne po wejściu w życie ustawy, charakter opłat egze-
kucyjnych, zasady ich ustalenia, naliczenia i przekazania będą ustalane według 
przepisów komentowanej ustawy10.

Wynagrodzenie prowizyjne rozliczane jest w cyklach miesięcznych.  
W związku z powstaniem nowego sposobu poboru opłat na komorniku spo-
czywają teraz dodatkowe obowiązki związane z rozliczaniem wynagrodzenia 
prowizyjnego. Zgodnie z art. 149 ust. 2 u.k.s. uzyskane opłaty egzekucyjne, 

10 Por. M. Simbierowicz, Komentarz do art. 283 u.k.s, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. 
Komentarz, LEX 2019.
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po potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego komornika, stanowią dochód bu-
dżetu państwa i podlegają przekazaniu narachunek, urzędu skarbowego wła-
ściwego ze względu na siedzibę kancelarii, w terminie do piątego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały uzyskane. Do-
datkowo, oprócz co miesięcznego rozliczenia wynagrodzenia prowizyjnego, na 
podstawie art. 149 ust. 2 u.k.s. komornik jest zobowiązany do złożenia do 
dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego we właściwym miejscowo 
urzędzie skarbowym, miesięcznej informacji o uzyskanych opłatach egzeku-
cyjnych podlegających przekazaniu urzędowi skarbowemu. Komornik sądowy 
został zobligowany do posiadania odrębnych rachunków bankowych służą-
cych komunikacji z urzędem skarbowym i przechowywania należnej prowizji. 
Nieprzekazanie właściwemu urzędowi skarbowemu podlegających przekaza-
niu opłat egzekucyjnych lub niezłożenie we właściwym terminie przez komor-
nika do urzędu skarbowego miesięcznej informacji o uzyskanych opłatach eg-
zekucyjnych skutkuje odpowiedzialnością usankcjonowaną w art. 57a i 57b 
ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy11.

W przypadku katalogu kosztów działalności egzekucyjnej, zasadniczo do-
konano powtórzenia treści przepisu regulującego te kwestie w ustawie o ko-
mornikach sądowych i egzekucji, dodano jednak do art. 152 u.k.s. nowy pkt 
4, wyodrębniający jako koszt działalności egzekucyjnej komornika, koszt do-
ręczenia korespondencji niezwiązanej z konkretnym postępowaniem egzeku-
cyjnym. Doręczenie korespondencji stanowić będzie koszt działalności egze-
kucyjnej zawsze wtedy, kiedy nastąpi po zakończeniu postępowania albo kiedy 
nastąpiło w związku z prowadzeniem korespondencji ogólnej (w dzienniku 

„Kmo”)12. 
Koszty działalności egzekucyjnej od 1 stycznia 2019 roku pokrywane są 

z wynagrodzenia prowizyjnego oraz z tzw. opłat innych niż opłaty egzekucyjne, 
które są opłatami stałymi i są pobierane za czynności komornika związane z eg-
zekucją świadczeń niepieniężnych. Opłaty inne niż opłaty egzekucyjne nie są 
zaliczane do podstawy wynagrodzenia prowizyjnego. Wpływy z tytułu takich 
opłat nadal w całości są przychodem komornika.

11 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1958).
12 Por. M. Simbertowicz, Komentarz do art. 152 u.k.s, [w:] Ustawa…, LEX 2019.
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4. Analiza niektórych zmian 
obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku  

Niewątpliwe zmiany wprowadzone ustawą o komornikach sądowych  
i ustawą o kosztach komorniczych są rewolucyjne, wprowadzają do systemu 
egzekucji sądowej nowe, dotychczas nieznane polskiemu ustawodawstwu kon-
strukcje prawne. Celem uproszczenia wprowadzono jedną 10% stawkę opłaty 
egzekucyjnej. Istotnym novum jest wprowadzona wart. 27 ust. 2 u.k.k. ko-
nieczność obniżenia opłaty egzekucyjnej do 3% (nie mniej niż 150 złotych), 
w przypadku spłaty całości lub części zadłużenia w terminie trzydzieści dni od 
doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Warunkiem koniecznym do 
takiego obniżenia opłaty jest spłata zadłużenia w kancelarii komornika lub na 
rachunek bankowy kancelarii komorniczej. Niewątpliwie wprowadzenie takiej 
opłaty ma na celu humanitaryzację egzekucji i jest skierowana do dłużników 
którzy stają się klientami kancelarii komorniczych przez przypadek lub niedo-
patrzenie, a nie są dłużnikami posiadającymi liczne zadłużenia ze zróżnicowa-
nych tytułów.

Kolejną nowością, dotychczas nieznaną systemowi egzekucji sądowej jest 
wprowadzenie na podstawie art. 29 ust. 4 i 5 u.k.k., tzw. opłaty końcowej, 
w wysokości 150 zł, którą komornik obciąża wierzyciela przykładowo w przy-
padku umorzenia egzekucji w związku z jej bezskutecznością. Opłata ta nie-
wątpliwie skierowana jest do tzw. wierzycieli masowych i ma na celu ogranicze-
nie wielokrotnego wszczynania egzekucji bezskutecznych. Opłata ta powinna 
w szczególności powstrzymywać wierzycieli przed pochopnym wszczynaniem 
ponownej egzekucji w sytuacjach, gdy dopiero co prowadzone przeciwko dłuż-
nikowi postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Z drugiej strony 
opłata nie powinna zniechęcać wierzyciela przed zainicjowaniem postępowa-
nia egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, jeżeli wierzyciel posiada informacje 
o składnikach majątku dłużnika, które pozwalają na wyegzekwowanie należ-
ności, choćby to miało nastąpić w pewnej perspektywie czasowej13.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku w sposób istotny ograniczono i zawężo-
no prawo wyboru komornika do prowadzenia egzekucji. Dotychczas, prawo 
wyboru obejmowało kancelarie komornicze w całym kraju. Od 1 stycznia 
2019 roku prawo wyboru obowiązuje tylko w granicach obejmujących wła-
ściwość sądu apelacyjnego. Niewątpliwie ten pomysł ma na celu utrzymanie 
odpowiedniego i zadowalającego wpływu spraw do komorników właściwych 

13 R. Reiwer, Komentarz do art. . 29 u. k. k., [w:] Komentarz…, Legalis 2018.
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miejscowo. Sprawy w danej apelacji wrócą do kancelarii komorniczych zloka-
lizowanych bliżej dłużników. Takie rozwiązanie gwarantuje, że siedziba kance-
larii komornika, jak i siedziba sądu sprawującego nad nim nadzór judykacyjny 
nie będą położone zbyt daleko od miejsca zamieszkania dłużnika14.

W nowych ustawach ustrojowych zmniejszono wielkość limitu spraw, 
które w danym roku kalendarzowym jest uprawniony przyjąć komornik.  
Po spełnieniu warunków dotyczących zaległości i skuteczności, do końca 
2018 roku komornik mógł przyjąć maksymalnie 10000 spraw. Od początku 
2019 roku limit ten zmniejszono o połowę do 5000 spraw. Pomysł ten ma na 
celu zrównoważenie wpływu spraw do poszczególnych kancelarii w rewirze. 
Wprowadzona zasada stanowi element wyrównywania szans kancelarii o ni-
skim wpływie i polega na umożliwieniu im posiłkowania się sprawami spoza 
rewiru. Dotyczy to zarówno komorników działających w rewirze bardzo ma-
łych sądów, jak i komorników w dużych ośrodkach miejskich, gdzie nasycenie 
kancelariami komorniczymi w jednym rewirze bywa znaczne. Dotychczasowe 
rozwiązania były w stosunku do takich kancelarii niesatysfakcjonujące.

5. Uwagi końcowe

Mija już kilka miesięcy od wprowadzenia głębokiej nowelizacji ustaw 
ustrojowych, regulujących funkcjonowanie i pracę kancelarii komorniczych. 
W zdecydowanej większości organy egzekucyjne poradziły sobie z przemode-
lowaniem systemu poboru opłat oraz wykorzystują nowe instytucje prawne 
przewidziane przez ustawodawcę w zreformowanych ustawach ustrojowych. 
Dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, dozwolone będzie ocenianie zmian 
wprowadzonych przez ustawodawcę. Bardzo istotne z punktu widzenia finan-
sów kancelarii komorniczych było jednoznaczne wyjaśnienie rozbieżności po-
glądowych i judykacyjnych w kwestii opodatkowania komorników sądowych 
podatkiem od towarów i usług. Obniżenie stawki podstawowej opłaty egze-
kucyjnej oraz wprowadzenie preferencyjnej stawki 3%, na pewno nie wpłynie 
pozytywnie na wzrost przychodów kancelarii komorniczych. Dlatego kwestia 
zwolnienia komorników sądowych z opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług jest bardzo istotna, bo pozwala na wyeliminowanie z kosztów prowa-
dzonej działalności egzekucyjnej konieczności odprowadzania tego podatku. 
Postępująca elektronizacja postępowania egzekucyjnego, ale i postępowania 
cywilnego w naszym kraju niesie za sobą duże wyzwania które spoczywają  

14 R. Reiwer, Komentarz do art. . 10 u.k.s., [w:] Komentarz…, Legalis 2018.
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w większości na organach egzekucyjnych. Dlatego należy komornikom sądo-
wym zapewnić odpowiednie źródła finansowania, licujące z powagą wykony-
wanych przez nich zadań
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Zakończenie

1. Uwagi wstępne

Traktowanie prawa podatkowego jako odrębnej gałęzi nie pozwala na 
nadanie mu cechy autonomiczności. Prawo podatkowe stanowi element jed-
nolitego porządku prawnego. Normy prawa podatkowego pozostają w rozbu-
dowanych relacjach z innymi gałęziami prawa. Stan ten sprawia, że między 
prawem podatkowym a innymi gałęziami prawa istnieją zależności w zakresie 
definiowania określonych pojęć prawnych. Jedną z gałęzi prawnych, z którą 
prawo podatkowe wykazuje istotne związki jest prawo bilansowe. Dostrzegal-
na jest jednak autonomizacja prawa podatkowego i prawa bilansowego oraz 
wynikająca niekiedy z tego zjawiska sprzeczność treściowa norm prawnych. 
Rezultaty badań przeprowadzonych w niniejszej pracy pozwalają na sformu-
łowanie wniosków co do charakteru norm prawa bilansowego i podatkowego. 

2. Charakter norm regulujących przychody 
oraz koszty w prawie bilansowym i podatkowym

Badania przeprowadzone w niniejszej pracy wskazują na zdecydowanie 
rozleglejszy zakres regulacji prawa podatkowego w przedmiocie ujmowania 
przychodów i kosztów ich uzyskania w porównaniu z prawem bilansowym. 
Przedmiotem kolejnych rozdziałów zawartych w pracy było porównanie cech 
norm regulujących sposób kwalifikowania przychodów i kosztów przede 
wszystkim z działalności gospodarczej. Różnice wynikające z przeprowadzo-
nych badań dotyczą następujących płaszczyzn.
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Pierwszą płaszczyzną problemową była ocena celu i charakteru norm pra-
wa bilansowego oraz podatkowego. Wskazane elementy decydują o sposobie 
kwalifikowania przychodów i kosztów ich uzyskania. Wnioskując de lege lata 
istota prawa bilansowego sprowadza się do zaprezentowania rzeczywistej sytu-
acji finansowej przedsiębiorstwa. Umożliwia to dokonanie oceny efektywno-
ści prowadzonej działalności gospodarczej, jak również prognozowanie zmian 
i ulepszanie dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Natomiast prawo podatkowe to ogół norm prawnych regulujących stosun-
ki prawne związane z pobieraniem i gromadzeniem dochodów publicznych, 
a więc bezzwrotnych świadczeń na rzecz podmiotów prawa publicznego. Pra-
wo podatkowe obejmuje normy, które pozwalają na skuteczne wykonywanie 
zobowiązań podatkowych, co w konsekwencji przenosi się również na stabili-
zację finansów publicznych. Podstawowym celem prawa podatkowego jest za-
tem ochrona interesu publicznego. Sprowadza się on bezpośrednio do korzyści, 
jakie państwu oraz jednostkom samorządu terytorialnego przynosi gromadze-
nie i rozporządzanie środkami pieniężnymi, dzięki czemu mogą one realizować 
zadania publiczne1. 

Na tym tle jest dostrzegalny problem zawężania pojęcia prawa bilansowe-
go do norm regulujących rachunkowość finansową. Normy prawa bilansowe-
go nie mogą być jednak ograniczane do regulacji związanej ze sprawozdawczo-
ścią finansową, a więc do obowiązków dotyczących informowania o sytuacji 
ekonomicznej jednostki. Takie zawężone pojęcie rachunkowości wynika  
z obowiązków spoczywających na jednostce określonych w ustawie o rachun-
kowości. Zgodnie z art. 4 ust. 3 tej ustawy, rachunkowość jednostki obejmuje 
m.in. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, 
ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 
wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego oraz sporzą-
dzanie sprawozdań finansowych. Trzeba stwierdzić, że istotną częścią szeroko 
pojętej rachunkowości jest ponadto rachunkowość podatkowa2. Problem ten 
został dostrzeżony w rozdziale trzecim niniejszej pracy pt.  „Odroczony poda-
tek dochodowy według MSR/MSSF w sprawozdaniach finansowych polskich 
spółek z sektora energetycznego”. Rozdział ten przedstawia istotę oraz zasa-
dy ustalania i prezentacji odroczonego podatku dochodowego wynikających 

1 Zob. A. Hanusz, Ochrona interesu publicznego w procesie stanowienia prawa finansowego, „Prze-
gląd Sejmowy” 2020, nr 1, s. 64.
2 Szerzej na ten temat: I. Sobańska, E. Walińska, Przyczynek do postrzegania struktury współ-
czesnego systemu rachunkowości, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2018, nr 152, s. 170 
i n.
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przede wszystkim z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 
12) „Podatek dochodowy”. Kategoria odroczonego podatku dochodowego 
istnieje wyłącznie w rachunkowości. Ustalenie odroczonego podatku docho-
dowego ma na celu skorygowanie wysokości kwoty podatku dochodowego 
ustalonego na podstawie przepisów prawa podatkowego do wysokości zgodnej 
z nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Przeprowadzona w rozdziale analiza 
sprawozdań finansowych polskich spółek giełdowych z sektora energetycznego 
sporządzonych w latach 2017-2018 wskazuje na wpływ kwot podatku odro-
czonego oraz aktywów i zobowiązań z jego tytułu na sytuację majątkowo-fi-
nansową spółek. 

Drugą istotną płaszczyzną badań było wykazanie różnic między normami 
prawa bilansowego a podatkowego w zakresie definiowania pojęcia przychodu 
i kosztu. Ustawa o rachunkowości objaśnia wspomniane pojęcia w art. 3 pkt 
30 i 31. Przychodem, w myśl przywołanej ustawy, jest uprawdopodobnione 
powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygod-
nie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniej-
szenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego 
lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez 
udziałowców lub właścicieli. Z kolei koszty to uprawdopodobnione zmniej-
szenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie 
określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększe-
nia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapi-
tału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie 
środków przez udziałowców lub właścicieli. Zarówno przychody, jak koszty 
są rejestrowane według zasady memoriałowej. Zasada, o której mowa, jest 
zaliczana do nadrzędnych zasad rachunkowości3. Zapewnia ona kompletne 
ujęcie zdarzeń prawnych, które powodują powstanie przychodów i kosztów 
ich uzyskania. W księgach rachunkowych jednostki, zgodnie z art. 6 ust. 1 u.r., 
należy ująć bowiem wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody 
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Przychody i koszty ujmuje 

3 Zob. szerzej A. M. Kostur, Terminologia rachunkowości – problemy jednoznaczności w opisie 
strumieni wyniku finansowego oraz płynności bieżącej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2005, nr 33, s. 111 i n..; Ł. Furman, Wpływ 
obciążeń podatkowych na politykę rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011,  
t. 60, nr 116, s. 72; M. Stępień, Zarządzanie polityką rachunkowości w aspekcie prawa podatko-
wego, [w:] Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, red. A. Kostur, J. Pfaff, 
Katowice 2014, s. 328; M. Michalak, Komentarz do art. 6 ustawy o rachunkowości, [w:] Usta-
wa o rachunkowości. Komentarz, red. E. Walińska, Warszawa 2018. 
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się w prawie bilansowym według zasady memoriałowej. Należy podkreślić, że 
zasada memoriałowa jest recypowana, z pewnymi wyjątkami, w dyspozycjach 
norm prawa podatkowego. 

Jednak prawo podatkowe inaczej definiuje pojęcie przychodu i kosztu 
jego uzyskania. W przypadku przychodu ustawodawca nie zaproponował jed-
nolitej definicji tego pojęcia. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne wskazują na kategorie przychodów, ich źródła, a tak-
że sposób rozpoznawania w czasie. W sposób jednolity na gruncie tych ustaw 
są definiowane przychody z działalności gospodarczej. Za przychody związane 
z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie 
zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych to-
warów, udzielonych bonifikat i skont. Przychód z działalności gospodarczej 
powstaje więc w momencie jego wystąpienia, a nie w momencie wpływu środ-
ków pieniężnych. W księgach podatkowych są zatem ujmowane zdarzenia po-
wodujące powstanie wierzytelności, które wystąpiły, niezależnie od terminu 
płatności zobowiązania. Wierzytelność staje się więc przychodem nie z chwilą 
jej faktycznego uregulowania, lecz w dniu kiedy staje się ona wymagalna. Wy-
magalność to stan, w którym wierzyciel posiada prawną możliwość żądania 
zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności, co jest zabezpieczone przymu-
sem jej egzekwowania4. Natomiast koszty uzyskania przychodów zostały zde-
finiowane jednolicie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Generalnie rzecz 
ujmując, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osią-
gnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabez-
pieczenia źródła przychodów5. Jako kosztów uzyskania przychodów nie można 
jednak kwalifikować kosztów wyraźnie skatalogowanych w art. 23 u.p.d.o.f. 
oraz art. 16 u.p.d.o.p. 

Jak widać, jednoczesne obowiązywanie norm prawa podatkowego i bilan-
sowego skutkuje odmiennym kwalifikowaniem przychodów oraz kosztów ich 
uzyskania przez przedsiębiorców. Wpływa to także na różnice w przedmiocie 
wyniku rachunkowego i podatkowego przedsiębiorców. Problematykę defi-
niowania pojęcia przychodu podejmuje rozdział drugi zatytułowany „Pojęcie 
przychodu w prawie bilansowym i podatkowym”. Opracowanie wskazuje na 

4 Na temat pojęcia wymagalności zob. J. Jastrzębski, A. Koniewicz, Wymagalność roszczeń, „Prze-
gląd Prawa Handlowego” 2006, nr 5, s. 37 i przywołaną tam literaturę.
5 Zob. art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
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problem różnic między wynikiem rachunkowym a podatkowym. Różnice 
są dostrzegalne także w regulacji momentu powstawania przychodu według 
prawa bilansowego i podatkowego. Autonomiczność prawa podatkowego 
i bilansowego pogłębiają wydane w dniu 28 maja 2014 r. Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 15) „Przychody z umów  
z nabywcami”. Wprowadzenie tej regulacji implikuje konieczność interpretacji 
umów, a także analizy spodziewanych korzyści. Stan ten sprawia, że określenie 
przychodu ma charakter ocenny. Zmiany wprowadzone przez MSSF 15 skut-
kują zindywidualizowanym podejściem do ustalania przychodu w zależności 
od modelu biznesowego i rodzaju umów, których stroną jest przedsiębiorca. 
Problematyka związana z definiowaniem przychodów została podjęta także  
w rozdziale czwartym pt. „Alokacja kosztów uzyskania przychodów według 
klucza przychodowego”. Opracowanie to dotyczy podziału źródeł przychodów 
w podatku dochodowym od osób prawnych na dwie kategorie, tj. przychody 
z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł. Jak wykazano, rozwią-
zanie dzielące źródła przychodu na dwie kategorie, które w założeniach miało 
na celu ograniczenie unikania i uchylania się od opodatkowania, jest niedo-
kładne. Osiągnięcie dochodu i straty z dwóch kategorii źródeł powoduje brak 
możliwości pomniejszenia dochodu z jednego źródła o stratę z innego źródła 
przychodów. Niektórzy przedsiębiorcy, pomimo świadczenia usług jednego 
rodzaju, mogą znaleźć się więc w mniej uprzywilejowanej sytuacji. To z kolei 
może prowadzić to naruszenia zasady równości wobec prawa.

Problematyce przychodów został poświęcony także rozdział ósmy  
pt. „Opodatkowanie sportowców – sporna kwalifikacja źródeł przychodu”. 
Praca przedstawia orzecznictwo dotyczące kwalifikacji źródła przychodu uzy-
skanego przez sportowców w świetle unormowań ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Przychód osiągnięty przez sportowców na gruncie 
wspominanej ustawy może być kwalifikowany jako przychód z pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub przychód z działalności wykonywanej osobiście. 
Działalność zarobkowa sportowców jest traktowana jako działalność gospodar-
cza, o ile spełnia ogólne warunki uznawania za działalność gospodarczą. Jedno-
cześnie nie mogą zachodzić przesłanki negatywne, które spełnione łącznie wy-
łączają możliwość uznania działalności sportowców za działalność gospodarczą. 
W głównej mierze również przedmiotem rozdziału dziewiątego pt. „Przychody 
i koszty działalności egzekucyjnej w świetle ustawy z dnia 22 marca 2018 roku 
o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach 
komorniczych” stały się zagadnienia dotyczące przychodów. Opracowanie za-
wiera analizę zmian w zakresie systemu finansowania działalności egzekucyjnej. 
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Zrezygnowano z systemu samofinansującej się egzekucji sądowej, na rzecz par-
tycypacji Skarbu Państwa w uzyskanych w danym miesiącu przez komornika 
opłatach egzekucyjnych. Do 31 grudnia 2018 roku, dochodem komornika 
sądowego była nadwyżka uzyskanych w danym miesiącu opłat egzekucyjnych 
ponad koszty prowadzonej działalności egzekucyjnej oraz odprowadzony  
w danym miesiącu podatek od towarów i usług. W aktualnie obowiązującym 
stanie prawnym za pełnioną służbę komornikowi przysługuje wynagrodzenie 
prowizyjne proporcjonalne do uzyskanych opłat egzekucyjnych. Uzyskane 
opłaty egzekucyjne, po potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego komornika 
stanowią dochód budżetu państwa i podlegają co miesięcznemu przekazaniu 
na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Problematyka dotycząca kosztów uzyskania przychodów została uję-
ta w rozdziale pierwszym zatytułowanym „Związek przyczynowy pomiędzy 
kosztem a przychodem w prawie podatkowym i bilansowym”. W tej pracy 
podjęto badania nad przyczynowością ponoszenia kosztów uzyskania przycho-
dów. Związek przyczynowy w prawie podatkowym i bilansowym co do istoty 
kształtuje się podobnie. Prawo bilansowe tworzy jednak szerszy zakres tego co 
można uznać za koszt pozostający w związku przyczynowym z przychodem. 
W prawie bilansowym chodzi bowiem o powiązanie kosztu z działalnością 
operacyjną, a nie konkretnie uzyskanym przychodem. W prawie podatkowym 
jest wyraźnie zaznaczony związek kosztu z przychodem lub zachowaniem albo 
zabezpieczeniem jego źródła. Istotną kwestią jest więc właściwa i zindywidu-
alizowana analiza poniesionego kosztu. W analizie tej kluczową rolę odgrywa 
charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Właściwe 
zrozumienie charakteru tej działalności jest niezbędne do stwierdzenia czy 
związek przyczynowy zaistniał. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej 
będzie miał również wpływ na zaliczenie kosztów do kosztów bezpośrednio 
lub pośrednio związanych z przychodem. Podział ten jest istotny z uwagi na 
moment potrącalności kosztów uzyskania przychodu. 

Szczegółowe badania poświęcone kosztom uzyskania przychodów zo-
stały przeprowadzone w trzech rozdziałach. W rozdziale piątym pt. „Użytek 
mieszany samochodu osobowego a klasyfikacja kosztów na gruncie prawa po-
datkowego i bilansowego” omówiono problematykę użytkowania samochodu 
osobowego przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej na mocy 
umowy leasingu. W dniu 23 października 2018 r. wprowadzono nową kon-
strukcję normatywną do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Chodzi tu bo-
wiem o tzw. użytek mieszany samochodów osobowych. Użytkiem mieszanym 
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jest użytkowanie przedmiotu również do celów niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą. Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu o wartości rynko-
wej poniżej limitów ustawowych można w całości zaliczyć do kosztów uzyska-
nia przychodu. Im droższy samochód wykorzystuje podatnik w prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej, to jest uprawniony proporcjonalnie do 
mniejszych korzyści podatkowych. 

W rozdziale szóstym zatytułowanym „Zaliczenie kary umownej na poczet 
kosztów uzyskania przychodów” dokonano analizy instytucji kary umownej 
w ujęciu prawa podatkowego. W opracowaniu wykazano, że ustawodawca po-
zwala kwalifikować karę umowną w koszt uzyskania przychodów. W orzecz-
nictwie podnosi się, że między poniesionym wydatkiem związanym z karą 
umowną a osiągniętym przychodem powinien istnieć związek przyczynowy. 
Istotne wydaje się, aby oceniając dany wydatek pod kątem kosztu podatko-
wego uwzględniać również logiczny ciąg zdarzeń skutkujących obowiązkiem 
zapłaty kary umownej. Należy wziąć pod uwagę także dynamikę procesów  
i zjawisk gospodarczych, w ramach których dochodzi do zmiany pierwotnie 
podejmowanych decyzji w związku z próbą zachowania lub zabezpieczenia 
źródła przychodów.

Praktyczny problem dotyczący rozumienia pojęcia kosztów uzyskania 
przychodów został przedstawiony w rozdziale siudmym pt. „Opodatkowanie 
prezentów dla kontrahentów”. W rozdziale podjęto problem skutków podat-
kowych przekazania prezentów w celach marketingowych na gruncie podat-
ku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz  
z uwzględnieniem kwestii możliwości uznania ich wartości za koszt uzyskania 
przychodu. Jak wykazano, opodatkowanie prezentów wręczanych nieodpłat-
nie klientom i kontrahentom zależy zasadniczo od ich wartości i przeznacze-
nia. W przypadku podatku od towarów i usług prezenty o wartości do kwoty  
10 złotych nie podlegają opodatkowaniu. Natomiast w przypadku prezentów 
o wartości powyżej 10 złotych, ale nie większej niż 100 złotych ich przekaza-
nie również nie jest objęte podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem,  
że przekazanie odbyło się na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez 
przedsiębiorcę. Zwolnienie nie obejmuje jednak prezentów i gadżetów o war-
tości przekraczającej 100 złotych, niezależnie od celu ich przekazania. Podat-
kowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają prezenty o wartości powyżej 
200 zł oraz nieprzekraczające tej kwoty, ale darowane pracownikom, osobom 
pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku cywilnoprawnym bądź osobom fi-
zycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz prezenty o wystawnym 
charakterze. Możliwość ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zależy 
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od wielu indywidualnych czynników, takich jak wartość, obecność logo, oka-
załość i ich przeznaczenie. Drobne gadżety ściśle związane z reklamą można 
zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów, natomiast prezenty, które 
nie mają na celu promowania przedsiębiorstwa ani jego wyrobów i są skiero-
wane tylko do ustalonej grupy kontrahentów, stanowią koszty reprezentacji  
i nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu.

3. Uwagi końcowe

Podsumowując wnioski z badań cząstkowych ukazanych w monogra-
fii należy zauważyć, że normy prawa podatkowego pozostają pod wpływem 
norm prawa bilansowego. Wzajemne interakcje tych gałęzi prawa są widoczne 
w przypadku rozpoznawania przychodów podatkowych z działalności gospo-
darczej i kosztów ich uzyskania. Wnioskując de lege et sententia lata należy 
dostrzec konieczność uwzględniania charakteru i wyniku rachunkowego pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Taki stan spowodowałby ograniczenie 
sytuacji, w których przedsiębiorca, tracący płynność finansową, byłby obo-
wiązany do wykazywania dochodu podatkowego. Potwierdza to chociażby 
rozumienie związku przyczynowego między kosztem a przychodem, a także 
rozdzielenia źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. 
W nie mniejszym stopniu normy prawa podatkowego oddziałują na prawo 
bilansowe. Świadczy o tym chociażby możliwość ustalenia odroczonego po-
datku dochodowego na potrzeby rachunkowości jednostki. Wysokość kwoty 
podatku dochodowego wykazywanego na podstawie przepisów prawa podat-
kowego bywa korygowana do wysokości zgodnej z nadrzędnymi zasadami 
rachunkowości.

Jedocześnie należy postulować de lege ferenda, aby normy prawa podat-
kowego w szerszym stopniu uwzględniały rzeczywistą sytuację ekonomiczną 
przedsiębiorcy. Takie rozwiązania umożliwiłyby przedstawienie prawidłowej  
i wiarygodnej sytuacji płatniczej przedsiębiorcy szczególnie narażonego na 
utratę płynności w okresie dekoniunktury gospodarczej. 
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Revenues and costs in terms of tax 
and balance sheet law 

(Summary)

1. Subject and aim of the study

Tax law, while being treated as a distinct branch of law, cannot be 
deemed autonomous. Tax law constitutes an element of the uniform legal 
system. Norms of tax law are in extensive relationships with other branches of 
law. This situation means that there is interdependence between tax law and 
other branches of law as regards defining specific legal concepts. One of the 
branches of law that are significantly connected with tax law is balance sheet 
law. However, it is noticeable that tax law and balance sheet law are becoming 
autonomous. The essence of balance sheet law boils down to presenting the 
actual financial standing of an enterprise. This makes it possible to assess the 
efficiency of business operations,  forecast changes and improve the manner in 
which the entity has operated. Tax law contains norms that allow for effective 
fulfilment of tax liabilities, which in consequence also result in the stabilisation 
of public finance.

2. Structure of the study and results of research

The concurrent applicability of tax law and balance sheet law norms re-
sults in varied classification of revenues and tax deductible expenses by econo-
mic operators. This also affects the differences in the financial and tax results 
of economic operators. The research carried out as part of this study has been 
presented in twelve chapters. The first chapter ‘Causal relationship between 
cost and revenue in tax and balance sheet law’, a study on the causality of 
deductibility of tax deductible costs has been carried out. The causal relation-
ship in tax law and balance sheet law is essentially similar. However, balance 
sheet law provides a broader scope of what can be considered a cost in causal 
relationship with revenue. Balance sheet law is about linking the cost with 
business operations, and not specifically the revenue earned. The relationship 
between the cost and revenue or the retaining or securing its source is firmly 
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emphasized in tax law. An important issue is therefore a proper and indivi-
dualized analysis of costs incurred. Of key importance in this analysis is the 
nature of the taxpayer’s business activity. The type of business activity decides 
about the moment of deducting tax deductible costs.

In the second chapter entitled ‘The concept of revenue in balance sheet 
law and tax law’ points to the problem of differences between financial and 
tax results, and in particular the moment of revenue generation under balance 
sheet law and tax law. The autonomy of tax law and balance sheet law is de-
epened by IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ issued on 28 
May 2014. The introduction of this regulation entails the need to interpret 
contracts and analyse the expected benefits. This situation gives the determi-
nation of revenue an evaluative nature. The modifications introduced by IFRS 
15 result in an individualised approach to determining revenue, depending on 
the business model and type of contracts the party to which is an economic 
operator. 

Another study, entitled ‘Deferred income tax according to IAS/IFRS in 
the financial statements of Polish companies from the energy sector’, discusses 
the essence and rules for determining and presenting deferred income tax re-
sulting mostly from IAS 12 ‘Income Taxes’.  The category of deferred income 
tax exists solely in accounting and is intended to adjust the amount of inco-
me tax determined on the basis of tax law up to the level consistent with the 
fundamental principles of accounting. The analysis of the financial statements 
of Polish listed energy companies for 2017-2018 shows the impact of the 
amounts of deferred tax and the assets and liabilities on the financial situation 
of companies.

The fourth chapter entitled ‘Allocation of the tax deductible costs accor-
ding to the revenue key’ concerns the division of sources of revenue in corpo-
rate tax into two categories, i.e. revenue from capital gains and revenue from 
other sources.  However, the solution that divides revenue sources into two 
categories, originally intended to reduce tax evasion, is inaccurate.  Achieving 
income and loss from the two source categories makes it impossible to reduce 
income from one source by loss from another source of revenue.  Some econo-
mic operators, while providing even one type of services, may find themselves 
in a disadvantage, which may become contrary to the principle of equality 
before the law.

The fifth chapter entitled ‘The construction of the adjustment for out-
standing claims in income taxes as a indication of the cash-based method of 
recognizing revenues and costs’ shows that the adjustment for outstanding 
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claims in income taxes modifies the way in which revenues and costs from 
non-agricultural economic activities are recorded.  The reduction or increase 
in the taxable amount by the amount of the unpaid performance reflects the 
cash-based method of accounting tax deductible costs.

The chapter entitled ‘Classification of tax deductible costs related to the 
use of passenger cars for mixed use under tax and balance sheet law’ addresses 
the problem of the use of a car under a contract of leasing by a taxpayer in his 
business activity. This is the so-called mixed use of cars. Mixed use is the use of 
an item also for purposes not related to business activity.  Expenditure relating 
to the use of a vehicle with a market value below the statutory limits may be 
fully applied towards tax deductible costs.

The sixth chapter entitled ‘Assignment of the contractual penalty to costs 
of obtaining the revenue” discusses the institution of contractual penalty in 
the meaning of the tax law. The study shows that the legislature allows clas-
sification of a contractual penalty as a tax-deductible cost.  It is argued in the 
case-law that there must be a causal link between the expenditure incurred due 
to the contractual penalty and the revenue generated. This is so because when 
assessing a particular expenditure in terms of tax-deductible cost, the logical 
sequence of events resulting in the obligation to pay a contractual penalty 
must also be taken into account. 

The seventh chapter entitled ‘Taxation of gifts given to clients and con-
tractors’ addresses the issue of fiscal consequences of gifts being given for mar-
keting purposes in the light of the goods and services tax (VAT) and personal 
income tax, including the possibility of recognizing their value as a tax-deduc-
tible cost. As it has been shown, the taxation of gifts granted to the clients and 
business partners depends essentially on their value and intended purpose. 

The eighth entitled ‘Taxation of sportsmen – disputable qualification of 
sources of revenues’ presents the case-law on the classification of source of re-
venue obtained by athletes in the light of the provisions of the Act on personal 
income tax.  The revenue generated by athletes under the Act may be classified 
as revenue from non-agricultural economic activities or revenue from activities 
pursued in person.  A gainful activity pursued by an athlete may be regarded 
as an economic activity, but only where it meets the general conditions for 
recognition as an economic activity. At the same time, the negative conditions, 
which cumulatively waive the possibility of regarding the activities of athletes 
as an economic activity, must not be met.  

The ninth chapter entitled ‘Revenues and costs of enforcement activities 
in the light of the Act of 22 March 2018 on court bailiffs and the act of 28 



132

REVENUES AND COSTS IN TERMS OF TAX AND BALANCE SHEET LAW

February 2018 on court bailiffs costs’ is an analysis of changes in the system of 
financing the court enforcement activities.  The system of self-financed court 
enforcement has been abandoned in favour of the participation of the State 
Treasury in the enforcement fees obtained in a given month by a bailiff. Un-
til 31 December 2018, the income of a court bailiff was the surplus of the 
enforcement fees charged in a given month over the costs of the enforcement 
activity and the VAT paid in a given month.  Currently, court bailiffs are paid 
a commission proportional to the enforcement fees charged.  The enforcement 
fees, after deducting the court bailiff’s commission, constitute the state bud-
get revenue and must be transferred each month to the revenue office’s bank 
account.
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Les revenus et les charges 
dans le cadre du droit fiscal 

et du droit comptable 
(résumé)

1. L’objet et l’objectif de la thèse

Si on traite le droit fiscal comme une branche séparée du droit en général, 
on le prive de l’autonomisation. Le droit fiscal est un élément d’un unitaire 
ordre judiciaire. Les normes judiciaires restent dans des relations complexes 
avec d’autres branches du droit. Les dépendances entre le droit fiscal et d’autres 
branches se manifestent alors, dans le cadre des définitions de certains termes 
juridiques. L’une des branches du droit qui existe dans une relation avec le 
droit fiscal, est le droit comptable. Néanmoins, l'autonomisation du droit 
fiscal et du droit comptable reste visible, car l'essentiel du droit comptable 
consiste en présenter la situation économique réelle d'une entreprise. Ainsi 
est-il possible de valider l’efficacité d’une activité économique exercée, pronos-
tiquer des changements et améliorer une façon d’agir actuelle. Le droit fiscal 
s’occupe de normes qui permettent d’acquitter des obligations fiscales et, en 
résultat, il influence la stabilisation des finances publiques. 

2. La structure de la thèse et les résultats des 
recherches

L’application simultanée des normes du droit fiscal et celles du droit 
comptable provoque une qualification différente des revenus et des charges 
déductibles par des entrepreneurs.Ce fait influence aussi les différences entre 
le compte de résultat et le bilan comptable des entrepreneurs. Les recherches 
menées dans cette thèse ont été divisées en douze chapitres.Le premier cha-
pitre « La relation causale entre la charge et le revenu dans le droit fiscale et le 
droit comptable », on analyse la causalité des charges déductibles. La relation 
causale dans le droit fiscale et comptable se forme, en effet, dans une façon 
semblable. Néanmoins, le droit comptable, offre plus de possibilités de ce qui 
peut être considéré une charge qui demeure dans une relation causale avec un 
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revenu. Alors, le droit comptable lie des charges avec une activité opération-
nelle, et non avec un revenu acquis concrètement. Quant au droit fiscal, on 
met en avant la relation des charges avec leur revenu, ou bien, en gardant leur 
source, ou en la protégeant. Ainsi, une analyse individualisée et convenable de 
charges supportées devient une question importante. Dans cette analyse, un 
rôle primordial appartient au caractère de l’activité économique menée par un 
assujetti. Le type d’activité économique influence le moment de la réduction 
fiscale des charges déductibles. 

Dans le chapitre deux, intitulé « Le terme de revenu dans le droit 
comptable et le droit fiscal » évoque le problème des différences entre le résultat 
fiscal et le résultat comptable, en particulier, en ce qui concerne le moment 
de la formation des revenus d'après le droit comptable et le droit fiscal. L’au-
tonomie du droit fiscal et du droit comptable est renforcée par les IFRS 15 
qui, le 28 mai 2014 ont publié « Les revenus des contrats avec les acheteurs ». 
L’introduction de cette régulation implique le besoin d’interpréter les contrats 
et d’analyser des profits attendus. Ainsi, l’action de déterminer le revenu a un 
caractère d’évaluation. Les changements introduits par les IFRS 15 imposent 
une approche individualisée pour fixer les revenus selon un modèle écono-
mique et le type de contrats dont un entrepreneur fait partie. 

 Le chapitre trois : « L’impôt sur le revenu différé selon IAS/IFRS dans 
les états financiers des sociétés polonaises du secteur de l’énergie » présente 
l’essentiel ainsi que les règles de fixer et présenter l’impôt sur le revenu différé. 
Elles résultent principalement de l’IAS 12 « L’impôt sur le revenu ». La caté-
gorie de l’impôt sur le revenu différé existe seulement dans la comptabilité et 
les tentatives de l’établir ont pour l’objectif de corriger le montant de l’impôt 
sur le revenu, qui est fixé à la base du droit fiscal jusqu’à un montant conforme 
aux règles principales de la comptabilité. Dans ce chapitre, l’analyse se focalise 
sur les états financiers des sociétés polonaises du secteur de l’énergie des années 
2017-2018, et indique que les montants de l’impôt différé, les comptes qu’il 
produit, et les actifs influencent la situation financière des sociétés.

Le chapitre suivant intitulé « L’allocation des charges déductibles selon 
la clé de ventilation des coûts » parle du classement des sources des revenus 
dans l’impôt sur les sociétés en deux catégories, plus précisément : les revenus 
de la plus-value et les revenus d’autres sources. En principe, le partage du re-
venu en deux catégories doit diminuer les cas d’éviter la taxation, ou protéger 
de la réticence à l’impôt, mais la solution reste cependant inexacte. La gagne 
et la perte des revenus de deux catégories des sources rendent impossible de 
réduire le revenu d’une source de la perte d’une autre source. Un groupe des 
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entrepreneurs, bien qu’ils fournissent un type de services, ils peuvent se trou-
ver dans une situation monis privilégiée, ce qui peut être incompatible avec la 
principe d’égalité devant la loi.

Le chapitre cinq intitulé : « L'usage mixte d'une voiture particulière et 
la classification des charges au sein du droit fiscal et du droit comptable » est 
consacré à la question de la façon dans laquelle un assujetti se sert d’une voi-
ture en leasing dans son activité économique. On parle ici d’un phénomène 
de l’usage mixte de voitures particulières. L’usage mixte concerne aussi les 
situations où un objet est utilisé pour un autre objectif que celui lié à l’ac-
tivité économique. Les dépenses liées à l’usage d’une voiture, dont la valeur 
de marché est au-dessous des limites légales, peuvent entièrement faire partie 
de charges déductibles.

Le chapitre sixième: « L'inclusion de la pénalité contractuelle dans les 
charges déductibles » évoque la question de la pénalité contractuelle dans le 
cadre du droit fiscal. On présente ici qu’un législateur permet d’inclure la 
pénalité contractuelle dans les charges déductibles. D’après la jurisprudence, 
des dépenses exposés au titre de la pénalité contractuelle doivent être liées aux 
revenus par une relation causale. Il est important d’estimer les dépenses dans 
le cadre du coût comptable sans oublier une logique suite des événements qui 
oblige un individu à rembourser la pénalité contractuelle.

Dans le chapitre sept « La taxation des cadeaux pour les contreparties », 
on évoque le problème des conséquences fiscales d’attribuer des cadeaux à des 
fins commerciales à la base de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques, où on prend en considération la possibilité 
d’inclure la valeur des cadeaux dans les charges déductibles. Comme on a dé-
montré, la taxation des cadeaux gratuits offerts aux clients et aux contreparties 
dépend principalement de leur valeur et leur destination.

Dans le huitièmechapitre « La taxation des sportifs – une qualification 
contestable des sources des revenus », on présente des précédents qui concernent 
la qualification de la source d’un revenu acquis par les sportifs dans le cadre des 
normes de la loi de finances, plus précisément de l’impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques. D’après cette loi, le revenu acquis par les sportifs peut être 
qualifié comme le revenu de l’activité économique qui n’est pas une activité 
agricole, ou comme le revenu d’une activité menée personnellement. L’activité 
lucrative des sportifs peut être traitée comme une activité économique, mais 
seulement si elle remplit des conditions qui définissent une activité écono-
mique. En même temps, il est impossible qu’il ait des prémisses négatives qui,  
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remplies ensemble, éliminent la possibilité de considérer l’activité des sportifs 
comme une activité économique.

Le chapitre neuvième « Les revenus et les charges de l’activité coercitive 
dans le cadre de la loi du 22 mars 2018 sur les huissiers de justice et de la loi 
du 28 février 2018 sur les charges coercitives » analyse des changements dans le 
système de financement de l’activité coercitive. On a renoncé au régime autofi-
nancé de l’activité coercitive au faveur de la participation de la Trésorerie dans 
les charges coercitives obtenues dans un mois concret par un huissier. Jusqu’au 
31 décembre 2018, le revenu d’un huissier s’est composé de l’excès des charges 
coercitives d’un mois qui dépassent les charges d’une activité coercitive menée, 
et de la taxe sur la valeur ajoutée, réglée dans un mois concret. Aujourd’hui, 
pour ses services, un huissier obtient une rémunération à la commission pro-
portionnelle aux charges coercitives. Les charges coercitives, réduites de la ré-
munération à la commission d’un huissier, deviennent le revenu du budget de 
l’état, et chaque mois elles sont versées au compte d’un fisc.
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Ingresos y costos 
desde la perspectiva 

del derecho tributario 
y del balance 

(resumen)

I. El objeto y el objetivo del trabajo.

Tratar el derecho tributario como una rama separada no permite darle 
una característica de autonomía. El derecho tributario es una parte de un or-
den legal uniforme. Las normas del derecho tributario permanecen en amplias 
relaciones con otras ramas del derecho. Este estado significa que existen rela-
ciones entre el derecho tributario y otras ramas del derecho al definir conceptos 
legales específicos. Una de las ramas legales con las cuales el derecho tributario 
tiene conexiones significativas es el derecho del balance. Sin embargo, en am-
bos casos la autonomía de los derechos tributario y del balance es notable. La 
esencia del derecho del balance se reduce a presentar la real situación financiera 
de una empresa. Esto permite evaluar la eficiencia de las operaciones comercia-
les, así como pronosticar cambios y mejorar el modo de operación actual. El 
derecho tributario incluye normas que permiten el cumplimiento efectivo de 
las obligaciones tributarias, lo que en consecuencia también tiene la influencia 
en la estabilización de las finanzas públicas.

II. Estructura del trabajo y resultados de la 
investigación.

La aplicación simultánea de las normas de los derechos tributario y del 
balance resulta en una clasificación diferente de los ingresos y los costos de 
obtenerlos por parte de los empresarios. También afecta las diferencias en los 
resultados contables y fiscales de los empresarios. La investigación realizada en 
este trabajo se ha dividido en doce capítulos. En el primer capítulo titulado 
«Relación causal entre el costo y los ingresos en los derechos tributario y del 
balance», se realizó un estudio sobre la causalidad de la deducibilidad de los 



138

INGRESOS Y COSTOS ...

importes deducibles a efectos fiscales. La relación causal en los derechos tribu-
tario y del balance es similar en sustancia. Sin embargo, el derecho del balance 
crea un alcance más amplio de lo que puede considerarse un costo relacionado 
con los ingresos. El derecho del balance trata de vincular el costo con las activi-
dades operativas, y no específicamente con los ingresos obtenidos. El derecho 
tributario indica claramente la relación entre el costo y los ingresos o el com-
portamiento o la seguridad de su fuente. Por lo tanto, una cuestión importante 
es un análisis adecuado e individualizado del costo incurrido. El papel clave en 
este análisis juega indudablemente la característica de la actividad comercial 
del contribuyente. El tipo de actividad comercial afecta el momento de dedu-
cir los costos deducibles de impuestos.

El segundo capítulo «El concepto de ingresos en el derecho del balance y 
el derecho tributario» indica el problema de las diferencias entre el resultado 
contable y fiscal, y en particular el momento de generación de ingresos de 
acuerdo con ambas ramas antes mencionadas. La NIIF 15 titulada «Ingresos 
de contratos con compradores» emitida el 28 de mayo de 2014 profundiza la 
autonomía de los derechos de impuestos y del balance. La introducción de esta 
regulación implica la necesidad de interpretar los contratos y también analizar 
los beneficios esperados. Este estado hace que la determinación de los ingresos 
sea de naturaleza evaluativa. Los cambios introducidos por la NIIF 15 dan 
como resultado un enfoque individualizado para determinar los ingresos en 
función del modelo de negocio y el tipo de contratos en los que el empresario 
es una de las partes. 

El tercer capítulo «El impuesto sobre la renta diferido de acuerdo con 
las NIC / NIIF en los estados financieros de las empresas polacas del sector 
energético» presenta la esencia y los principios de determinar y presentar el 
impuesto sobre la renta diferido resultante principalmente de la NIC 12 ti-
tulada «Impuesto sobre la renta». La categoría del impuesto sobre la renta 
diferido existe sólo en contabilidad y su determinación tiene como objetivo 
ajustar el monto del impuesto sobre la renta determinado sobre la base del de-
recho tributario al monto consistente con los principios contables superiores. 
El análisis de los estados financieros de las empresas polacas del sector energéti-
co preparadas en 2017-2018 indica el impacto de los importes de impuestos 
diferidos y sus activos y pasivos en la situación financiera de las empresas.

Otro estudio titulado «Asignación de gastos deducibles de impuestos de 
acuerdo con la clave de ingresos» se refiere a la división de las fuentes de in-
gresos en el impuesto a las ganancias corporativas en dos categorías, es decir,  
en los ingresos de ganancias de capital e los ingresos de otras fuentes.  
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La solución que divide las fuentes de ingresos en dos categorías, que supuesta-
mente limitaría la evasión y evasión de impuestos, es desgraciadamente inexac-
ta. Los ingresos y las pérdidas de dos categorías de fuentes dan como resultado 
la incapacidad de reducir los ingresos de una fuente por una pérdida de otra 
fuente de ingresos. Algunos empresarios, a pesar de la prestación de un tipo de 
servicio, pueden encontrarse en una posición menos privilegiada, lo que puede 
volverse incompatible con el principio de igualdad ante la ley.

El quinto capítulo titulado «El uso mixto de un automóvil individual y la 
clasificación de costos bajo los derechos tributario y del balance» se dedicó a la 
cuestión de usar este tipo de automóvil por un contribuyente en operaciones 
comerciales bajo un contrato de arrendamiento. Se trata del uso mixto del uso 
de automóviles individuales. El uso mixto es el uso de un objeto también para 
fines no comerciales. Los gastos relacionados con el uso de un vehículo con 
un valor de mercado por debajo de los límites legales se pueden incluir por 
completo en los costos deducibles de impuestos.

El capítulo seis, cuya forma describe la correlación de la multa contractu-
al contra los costos deducibles de impuestos” se refiere a la institución de una 
multa contractual en términos del derecho tributario. El estudio mostró que el 
legislador permite calificar una multa contractual como costos deducibles de 
impuestos. Se argumenta en la jurisprudencia que debería existir una relación 
causal entre los gastos incurridos en relación con la sanción contractual y los 
ingresos generados. Es importante que al evaluar un gasto dado en términos 
de costo fiscal, también se tenga en cuenta la secuencia lógica de eventos que

resulten en la obligación de pagar una multa contractual. 
El séptimo capítulo «Tributación de obsequios para contratistas» abor-

da el problema de las consecuencias fiscales de la transferencia de obsequios 
con fines de comercialización sobre la base del impuesto al valor agregado  
y el impuesto sobre la renta personal, incluida la posibilidad de reconocer su 
valor como deducible de impuestos. Como se muestra, la imposición de los 
obsequios entregados gratuitamente a clientes y contratistas depende esencial-
mente de su valor y propósito. 

En el octavo capítulo titulado «Fiscalidad de los atletas: clasificación 
controvertida de las fuentes de ingresos» se describe la jurisprudencia relativa  
a la clasificación de la fuente de ingresos obtenida por los atletas a la luz de las 
disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta personal. Los ingresos obte-
nidos por los atletas en virtud de dicha Ley pueden calificarse como ingresos 
de actividades comerciales no agrícolas o ingresos de actividades realizadas en 
persona. La actividad lucrativa de los atletas puede considerarse una actividad 
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económica, pero solo si cumple con las condiciones generales para el recono-
cimiento como actividad económica. Al mismo tiempo, no debe haber con-
diciones negativas que, cuando se cumplen juntas, excluyen la posibilidad de 
reconocer la actividad de los atletas como una actividad económica.  

El noveno capítulo «Ingresos y costos de las actividades de ejecución a la 
luz de la Ley de 22 de marzo de 2018 sobre los agentes judiciales y la Ley de 28 
de febrero de 2018 sobre los costos de la corte» es un análisis de los cambios en 
el sistema de financiación de las actividades de ejecución. Se abandonó del sis-
tema de ejecución judicial de autofinanciamiento en beneficio de la participa-
ción del Tesoro del Estado en los honorarios de ejecución obtenidos en un mes 
determinado por el alguacil. Hasta el 31 de diciembre de 2018, los ingresos del 
agente judicial eran el excedente de los honorarios de ejecución obtenidos en 
un mes dado sobre los costos de las actividades de ejecución y el impuesto al 
valor agregado pagado en un mes determinado. Actualmente, el agente judicial 
tiene derecho a una comisión en proporción a las tasas de ejecución obtenidas. 
Los honorarios de ejecución obtenidos, después de deducir la comisión del 
alguacil, constituyen ingresos del presupuesto estatal y están sujetos a transfe-
rencias mensuales a la cuenta bancaria de la oficina de impuestos.
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