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PRZEDAWNIENIE STRATY PODATKOWEJ NASTĘPUJE PO 5 LATACH 
 

Zwracamy Państwa uwagę na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FPS 
3/17) podjętą w dniu 6 listopada 2017 r. w składzie siedmiu sędziów dotyczącą możliwości 
prowadzenia postepowania podatkowego w odniesieniu do straty w podatku dochodowym od 
osób prawnych w przypadku, gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. 
 
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przedawnienie zobowiązania podatkowego 
następuje po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku. Jednocześnie, podatnik ma prawo do rozliczenia straty podatkowej z 
dochodem wypracowanym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 
podatkowych (nie więcej niż 50% straty w jednym roku).  
 
Wobec powyższego, większość organów podatkowych prezentowała stanowisko, iż istnieje 
możliwość kwestionowania wysokości straty podatkowej w sytuacji, gdy co prawda 
zobowiązanie podatkowe za rok podatkowy w którym powstała strata uległo przedawnieniu, 
ale nie uległo przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za rok, w którym ta strata została 
rozliczona. Takie stanowisko w praktyce oznaczało możliwość kwestionowania wysokości 
straty podatkowej nawet do 10 lat.  
 
Uchwała zakończyła wątpliwości interpretacyjne dotyczące okresu przedawnienia straty 
podatkowej. Skład siedmiu sędziów jednoznacznie wskazał, iż nie jest dopuszczalne 
prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku 
dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w 
sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok. Tym 
samym, strata podatkowa ulega przedawnieniu po 5 latach. 
 
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 
naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 
opiekunem lub naszym sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


