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ODSZKODOWANIE NIE JEST PRZYCHODEM Z DZIAŁALNOŚCI STREFOWEJ 

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 5 maja 

2016 r. (sygn. akt II FSK 763/14), dotyczący opodatkowania odszkodowania uzyskanego za 

uszkodzone w wyniku powodzi mienie podmiotu działającego na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej (dalej: SSE). 

W przedmiotowej sprawie Spółka działająca na terenie SSE zawarła z zakładem ubezpieczeń umowę 

ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Wskutek powodzi wypłacone zostało jej odszkodowanie 

na pokrycie poniesionych strat. 

 

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację, czy 

otrzymane przez Spółkę od zakładu ubezpieczeń tytułem rekompensaty za poniesione przez nią straty 

odszkodowanie stanowi tzw. przychód strefowy, podlegający zwolnieniu z CIT. 

 

Zdaniem Spółki, otrzymane odszkodowanie, jako przychód związany z działalnością gospodarczą 

prowadzoną na terenie SSE, powinno podlegać zwolnieniu z CIT.  

 

Minister Finansów w wydanej dla Spółki interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Spółki za 

nieprawidłowe, co potwierdziły następnie także Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (dalej: 

WSA) oraz NSA.  

 

WSA zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów, że przychody uzyskiwane z innej, aniżeli 

określona w zezwoleniu strefowym działalności gospodarczej, nie są objęte zwolnieniem strefowym. 

W przedmiotowej sprawie dotyczy to przychodu otrzymanego na mocy odrębnej umowy, opierającej 

się na udzielaniu przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej. WSA podkreślił przy tym, 

że  wykładni przepisów normujących zwolnienia podatkowe nie można dokonywać w sposób 

rozszerzający. Stanowisko WSA, potwierdził NSA oddalając skargę kasacyjną Spółki.   

 

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. 


