
 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Delta IVp. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

 

DAROWIZNA W RAMACH PGK NIE ZAWSZE NEUTRALNA PODATKOWO 

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 1608/14 z 

dnia 15.06.2016 r., dotyczący darowizn przekazywanych pomiędzy spółkami należącymi do 

Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: PGK). 

Zgodnie z przepisami darowizny dokonywane w obrębie PGK mogą zostać odniesione w ciężar 

kosztów uzyskania przychodu darczyńcy. Jednocześnie wartość dokonanej darowizny stanowi 

przychód podatkowy po stronie obdarowanego. 

Przychód ten ustalany jest w wartości rynkowej przedmiotu darowizny, nie oznacza to jednak, że 

koszty mogą być rozpoznawane w wartości wyższej aniżeli wydatki, jakie zostały poniesione na jego 

nabycie lub wytworzenie. Taka sytuacja dotyczy z reguły przekazywanych w ramach PGK znaków 

towarowych. 

Zasada ta, prowadząca do zachwiania neutralności darowizn pomiędzy spółkami należącymi do PGK, 

coraz częściej znajduje potwierdzenie w kształtującej się, niekorzystnej dla podatników linii 

orzeczniczej, zgodnie z którą jako koszt uzyskania przychodu po stronie darczyńcy należy przyjąć 

rzeczywiste koszty nabycia lub wytworzenia prawa majątkowego, a nie jego wycenę rynkową.   

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. 
 


