UMORZENIE DŁUGU PRZEZ BANK NIE STANOWI PRZYCHODU PODATKOWEGO
Zwracamy Państwa uwagę na korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu (dalej: WSA) z dnia 28 sierpnia 2015 r. (sygn. I SA/Wr 1004/15), zgodnie z którym
umorzone zobowiązanie przedsiębiorcy wobec banku wynikające z zawartej ugody dotyczącej
rozliczenia należności z tytułu transakcji opcji walutowych nie stanowi przychodu podatkowego.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który wskutek spadku kursu złotego poniósł stratę na opcjach
walutowych. W trakcie sporu sądowego między bankiem a przedsiębiorcą doszło do ugody. Z zapisów
ugody wynikało, że z chwilą wykonania przez przedsiębiorcę wszystkich postanowień ugody,
bank zwolni go ze spłaty większości długu.
W toku kontroli skarbowej organ podatkowy stwierdził, iż zwolnienie podatnika przez bank z długu (na
podstawie zawartej ugody) spowodowało powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
Przedsiębiorca, któremu umorzono dług nie zgodził się z decyzją organu kontroli skarbowej i zaskarżył
ją do WSA.
WSA uznał skargę za zasadną orzekając, iż przedsiębiorca, któremu zredukowano zobowiązanie
wobec banku, nie uzyskał z tego powodu przysporzenia majątkowego. Nie musiał zatem wykazywać
przychodu.
Korzystny dla podatników wyrok WSA może stanowić zachętę do ubiegania się o zwrot podatku
zapłaconego od umorzonych przez banki długów z tytułu rozliczenia umów opcji walutowych.
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.
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