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EXIT FEE NIE JEST KOSZTEM PODATKOWYM W MOMENCIE WYPŁATY 

 

Wypłata wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji nie jest kosztem podatkowym w momencie wypłaty, 

lecz w momencie ujęcia jej na koncie kosztowym w księgach rachunkowych – tak wynika z 

interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2016 r. (2461-IBPB-1-3.4510-

954.2016.1.JKT).  

Wnioskodawcą jest polska spółka (dalej: Spółka) należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej, 

zajmującej się dystrybucją produktów grupy na rynku polskim. W ramach planowanej w grupie 

restrukturyzacji Spółka przejmie funkcje dystrybucyjne od podmiotów prowadzących działalność na 

rynku czeskim i słowackim. Rola tych podmiotów zostanie ograniczona jedynie do marketingu i obsługi 

posprzedażowej. W związku z przejęciem funkcji dystrybucyjnych Spółka wypłaci wynagrodzenie dla 

spółki czeskiej i słowackiej za przekazanie tzw. „potencjału zysku” biznesu (dalej: Exit Fee). Wysokość 

Exit Fee będzie kalkulowana w oparciu o kilkuletnie prognozy rentowności transferowanej części 

biznesu i będzie wypłacana w transzach (kwartalnych lub rocznych).  

W ocenie Spółki, rozpoznanie Exit Fee jako kosztu podatkowego powinno nastąpić z momentem 

dokonania wypłat poszczególnych transz wynagrodzenia. Dla potwierdzenia swojego stanowiska 

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.  

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki wskazując, że 

ewidencja kosztów dla celów podatkowych powinna być zgodna z przepisami o rachunkowości. W 

ocenie organu momentem uznania wydatku z tytułu Exit Fee za koszt podatkowy jest moment uznania 

go za koszt w ujęciu bilansowym. Jest to dzień, w którym dany wydatek pojawi się w księgach na 

koncie kosztowym. DIS w Katowicach podkreślił, iż dopiero moment odpisu kosztów w ewidencji 

rachunkowej w ciężar konta o charakterze wynikowym ma wpływ na ustalenie prawidłowego wyniku 

finansowego, a tym samym jest momentem mającym określone konsekwencje na gruncie podatku 

dochodowego. Tym samym, dla uznania Exit Fee za koszt podatkowy, nie ma znaczenia data 

dokonania przez Spółkę wypłaty z tego tytułu.   

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. 
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Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


