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SPŁATA POŻYCZKI W ZŁOTYCH OZNACZA BRAK RÓŻNIC KURSOWYCH 

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (dalej: 

WSA) z dnia 28 lipca 2015 roku (sygn. akt I SA/Rz 537/15), w którym WSA uznał, że nie dojdzie do 

powstania podatkowych różnic kursowych w sytuacji, gdy zaciągnięcie pożyczki nastąpiło w walucie 

obcej, a zapłata nastąpiła w złotych. 

 

Sprawa dotyczyła Spółki, która chciała pożyczyć pieniądze od swojego udziałowca na zakup udziałów 

w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pożyczka miała być udzielona w euro bez 

możliwości jej późniejszego przewalutowania. Zgodnie z umową pożyczki, spłata zobowiązania mogła 

nastąpić albo w euro, albo w złotych. W przypadku spłaty pożyczki w złotych zastosowanie miał 

znaleźć kurs walutowy ustalony pomiędzy Spółką a pożyczkodawcą (przy czym nie odbiegałby on o 

więcej niż 5 proc. od średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

spłaty). Spółka wystąpiła do Ministra Finansów (dalej: MF) z wnioskiem o wydanie interpretacji 

indywidualnej, w celu potwierdzenia, że podatkowe różnice kursowe powstaną niezależnie od tego, 

czy spłata pożyczki nastąpi w euro, czy w złotówkach. 

 

MF nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, uznając, że nie mogą być uznane za różnice kursowe dla 

celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie pożyczkowe, czy 

należność pożyczkowa wyrażone są w walucie obcej, a sama zapłata następuje w złotówkach lub 

odwrotnie.  

 

Stanowisko MF potrzymał WSA w omawianym wyroku. WSA wskazał, że dla zaistnienia podatkowych 

różnic kursowych konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków: 

 

        pożyczka ma być otrzymana w walucie obcej, 

        spłata pożyczki ma zostać zrealizowana w walucie obcej, 

        powstaną różnice pomiędzy przeliczoną na polską walutę wartością pożyczki w dniu 

otrzymania oraz w dniu jej uregulowania. 

 

Nie powstaną zatem podatkowe różnice kursowe w sytuacji, w której zobowiązanie powstało w 

walucie obcej, a jego spłata nastąpiła w złotówkach. 

 

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. 
 
 


