
Analiza przepisów ustaw podat-
kowych przekonuje, że „w  życiu 
nie ma nic za darmo”. Dowodem 

na to jest np. podatek od spadków i da-
rowizn – jako najbardziej jaskrawy prze-
jaw potwierdzający tę maksymę. Równie 
ważną, chociaż nieco zapomnianą, jest 
także kwestia opodatkowania nieod-
płatnych świadczeń podatkiem docho-
dowym od osób prawnych.

Zgodnie z  art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o CIT, przychodami podlegającymi opo-
datkowaniu są „wartość otrzymanych 
rzeczy lub praw, a także wartość innych 
świadczeń w naturze, w tym wartość rze-
czy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub 
częściowo odpłatnie, a  także wartość 
innych nieodpłatnych lub częściowo od-
płatnych świadczeń”.

Rzecz jednak w  tym, że ustawa w  ża-
den sposób nie definiuje pojęcia „nie-
odpłatnego świadczenia”, a  zaintereso-
wany sprawą podatnik musi sięgać do 
lektury wyroków sądów oraz korzystać 
z  porad profesjonalnych doradców po-

datkowych. Wspomniane wyżej wyroki 
określają bowiem, czym charakteryzuje 
się tego rodzaju świadczenie. I tak: war-
szawski Sąd Administracyjny w  wyroku 
z  dn. 17 marca 2011 r., sygn. III SA/Wa 
1639/10 wskazuje, że „kluczową cechą 
świadczenia nieodpłatnego jest to, aże-
by otrzymujący takie świadczenie nie był 
zobowiązany do wykonania jakiegokol-
wiek świadczenia wzajemnego. Należą 
do nich te wszystkie zdarzenia prawne 
i  gospodarcze, nie związane z  koszta-
mi lub inną formą ekwiwalentu przy-
sporzenia w  majątku podatnika, które 
mają konkretny wymiar finansowy”. 
I  dalej: „pojęcie nieodpłatnego świad-
czenia obejmuje nie tylko świadczenie 
w  znaczeniu cywilnym, gdyż w  jego za-
kres wchodzą wszystkie zjawiska go-
spodarcze i  zdarzenia prawe, których 
następstwem jest uzyskanie korzyści 
kosztem innego podmiotu, lub też te 
wszystkie zdarzenia prawne i gospodar-
cze w  działalności osób prawnych, któ-
rych skutkiem jest nieodpłatne, to jest 
niezwiązane z  kosztami lub inną formą 
ekwiwalentu przysporzenie majątku tej 
osobie, mające konkretny wymiar mająt-
kowy czy finansowy”.

Jako przykłady takich świadczeń moż-
na wskazać więc sytuację, której dotyczy 
powyższy wyrok – osoby, pełniącej funk-
cję członka rady nadzorczej bez wyna-
grodzenia i  nie będącej jednocześnie 
akcjonariuszem, a także sytuację, której 
dotyczyła uchwała Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dn. 18 listopada 2002 
r., sygn. FPS 9/02, dot. przeznaczenia 
zysku lub części zysku na określone fun-
dusze w  drodze uchwały zgromadzenia 
wspólników, w sytuacji gdy umowa spół-
ki nie przewiduje wyłączenia zysku lub 
części zysku od podziału, jak i niewypła-
cenie wspólnikom dywidendy niezwłocz-
nie po podjęciu uchwały w tym zakresie. 
Ponadto, nieodpłatnym świadczeniem 
będzie także nieodpłatne udostępnienie 
nieruchomości na prowadzenie działal-
ności (Wyrok NSA z  16 czerwca 2011 r., 
sygn. II FSK 788/10), a nawet ustanowie-
nie na rzecz spółki nieodpłatnego prawa 
służebności przesyłu.

Co ciekawe, nieodpłatnym świadcze-
niem może okazać się nawet udzielenie 
poręczenia zobowiązania bez wypłaty 
wynagrodzenia dla podmiotu poręcza-
jącego. Minister finansów w  interpre-
tacji ogólnej prawa podatkowego z  dn. 
27.04.2012 r. (DD5/033/2/DZQ/2012/DD-
134) wskazał warunki, uznania takiego 
poręczenia za nieodpłatne świadczenie, 
o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 usta-
wy o CIT.

Jednak należy mieć świadomość, że 
niedookreślenie pojęcia nieodpłatnego 
świadczenia, budzi powszechne kontro-
wersje oraz chaos interpretacyjny. Po-
twierdza to złożenie przez Najwyższy Sąd 
Administracyjny zapytania do Trybunału 
Konstytucyjnego w  związku z  analogicz-
nymi przepisami ujętymi w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, 
w  których pojęcie nieodpłatnego świad-
czenia zostało użyte i niezdefiniowane.

Jednak, poza samym zdefiniowaniem 
jakiegoś zdarzenia jako nieodpłatne 
świadczenie, pozostaje także dodatkowo 
kwestia jego wyceny. Tu sprawa jest nieco 
łatwiejsza. Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy 
o  podatku dochodowym od osób praw-
nych, wartość nieodpłatnych świadczeń, 
ustala się biorąc pod uwagę m.in. ceny 
stosowane wobec innych odbiorców, ceny 
zakupu ( jeżeli przedmiotem świadczeń są 
usługi zakupione), jak również ceny ryn-
kowe.

Jak się okazuje, brak odpłatności nie-
koniecznie jest cechą „świadczeń nieod-
płatnych”, ponieważ korzyścią uzyskaną 
z  otrzymania takiego świadczenia trze-
ba się podzielić z  fiskusem, który, jak się 
wydaje, próbuje uszczknąć swoją część 
od każdej czynności, a niejasność pojęcia 
w  zasadzie mu na to pozwala. Dlatego, 
w  przypadku wątpliwości czy dana czyn-
ność podlega opodatkowaniu czy nie, war-
to zawsze zwrócić się o wydanie interpre-
tacji indywidualnej prawa podatkowego, 
która będzie chronić podatnika.
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