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KWOTA PRZYCHODU UJĘTA W KOREKCIE CIT-8 NIE JEST PRZYCHODEM W MOMENCIE 

WPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt. 

III A/Wa 581/16 wydany w wyniku ponownego rozpoznania sprawy po uznaniu przez NSA zasadności 

skargi kasacyjnej. 

 

Podatnik, będący spółką kapitałową, dokonał w 2005 r. sprzedaży prawa majątkowego w postaci 

ekonomicznej własności znaków towarowych do podmiotu powiązanego z siedzibą w Szwajcarii. Cena 

sprzedaży została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego konsultanta. 

Przychody ze sprzedaży znaków zostały wykazane przez podatnika w deklaracji CIT-8 za 2005 r.  

 

W 2010 r. UKS wszczął w stosunku do podatnika postępowanie kontrolne za 2005 r. W toku 

postępowania UKS zakwestionował parametry przyjęte do wyceny znaków towarowych oraz 

zaproponował inne podejście skutkujące korektą ceny sprzedaży znaków na kwotę ponad 19 mln zł. 

Spółka złożyła w czerwcu 2011 r. korektę deklaracji CIT-8 za 2005 r. oraz dokonała zapłaty należnego 

podatku wraz z odsetkami.  

 

Szwajcarski podmiot powiązany zamierzał dokonać na rzecz spółki zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia stanowiącego równowartość kwoty jaką spółka wykazała w korekcie deklaracji CIT-8. 

Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa 

podatkowego w celu potwierdzenia, że powyższe wynagrodzenie nie będzie stanowiło dodatkowego 

przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie uzyskania środków gdyż dochód ten został już 

przez Spółkę opodatkowany w momencie złożenia korekty CIT-8 za 2005 r.  

 

Organu interpretacyjny uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe twierdząc, że otrzymane środki nie 

były ujęte w pierwotnej cenie sprzedaży określonej umową pomiędzy stronami i tym samy nie 

stanowią przychodu należnego. Tym samym dojdzie do odrębnego przysporzenia majątkowego 

podatnika a otrzymane środki pieniężne będą stanowiły przychód podatkowy. Stanowisko organu 

interpretacyjnego zostało podtrzymane przez WSA w wyroku z 25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt 

III SA/Wa 2811/12).  

 

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej w grudniu 2015 

(sygn. akt II FSK 2263/13) NSA uchylił wyrok WSA w całości i przekazał skargę do ponownego 

rozpatrzenia. W ocenie NSA kwota dodatkowego wynagrodzenia, jaką spółka uzyska od podmiotu 

powiązanego będzie stanowić kontynuację dotychczasowej transakcji sprzedaży praw majątkowych 

do znaków towarowych a tym samym nie będzie stanowiła odrębnego źródła przychodu. 

Wynagrodzenie to zostało już opodatkowane w wyniku złożenia przez spółkę korekty deklaracji CIT-8.  

 

Ciekawym aspektem analizowanej sprawy jest krytyczna analiza dokonana przez UKS w stosunku do 

wyceny praw majątkowych i przyjętych na jej potrzeby założeń/ parametrów ekonomicznych.  

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 
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sekretariatem.  
 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
Budynek Delta IV p. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek Central Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
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. 
 


