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Skutki podatkowe otrzymania środków 
pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału 

kapitałowego w spółce osobowej na gruncie 
podatku dochodowego od osób fizycznych

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu jest problematyka skutków podatkowych wypłaty środków pie-
niężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej na gruncie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W obowiązującym stanie prawnym 
ustawodawca nie zdecydował się na uregulowanie wprost kwestii opodatkowania takich 
środków. W konsekwencji, wśród organów podatkowych oraz sądów administracyjnych 
pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, czy środki otrzymane z tytułu zwrotu części 
wkładu w spółce osobowej stanowią przychód. 

Brak regulacji prawnej oraz niejednolite stosowanie przepisów podatkowych wpro-
wadza stan niepewności wśród szerokiego grona podatników. Takie zjawisko prowadzi 
do różnicowania sytuacji prawnej podmiotów w identycznych stanach faktycznych. Ce-
lem niniejszej pracy jest analiza najczęściej występujących poglądów przedstawianych 
przez sądy administracyjne oraz organy podatkowe. Ze względu na skalę problemu oraz 
rozbieżności w orzecznictwie ustawodawca powinien rozważyć nowelizację przepisów, 
która rozwiązałaby istniejące obecnie wątpliwości interpretacyjne. 

Słowa kluczowe: spółka osobowa, udział kapitałowy, podatek dochodowy, dochód, 
koszty, zwolnienie podatkowe

1  Autorka jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie.
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1. Wstęp

W ostatnich latach popularność spółek osobowych znacząco wzrosła wskutek rosnącej 
świadomości podatkowej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek kapitałowych, 
spółki osobowe, poza spółką komandytowo-akcyjną, są transparentne podatkowo. 
Oznacza, że dochód osiągnięty przez taką spółkę opodatkowany jest jedynie na pozio-
mie wspólników, proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału2. 

Zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek han-
dlowych3, spółka osobowa posiada zdolność do czynności prawnych, co oznacza, 
że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne 
prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. W przeciwieństwie 
do spółki cywilnej, mienie wniesione przez wspólników jako wkład oraz nabyte przez 
spółkę stanowi odrębny majątek spółki, a nie wspólne mienie wspólników. Spół-
ka osobowa ma wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe. Oznacza to, że stanowi 
odrębną od wspólników strukturę pod względem organizacyjnym i majątkowym, 
podobnie jak osoby prawne4. 

Odrębność majątków spółki osobowej oraz wspólników powoduje, że przeniesienie 
składników majątkowych między tymi podmiotami należy zakwalifikować jako zda-
rzenia, które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych5.

Do przeniesienia składników majątkowych między spółką a wspólnikiem może 
dojść na wiele sposobów, między innymi poprzez częściowe obniżenie wkładu 
wspólnika. Taka czynność jest dopuszczalna na gruncie Kodeksu spółek handlo-
wych, wymaga jednak zgody wszystkich wspólników. Ta z pozoru prosta czyn-
ność budzi jednak wiele kontrowersji na gruncie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

Przed nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowa-
dzoną 1 stycznia 2011 r.6, nie budziło wątpliwości, że w przypadku częściowego zwro-
tu wkładu, otrzymane środki pieniężne nie podlegały opodatkowaniu do wysokości 
wkładu, który został wniesiony. Obowiązujące do końca 2010 r. przepisy przewidywały 
zwolnienie od opodatkowania w art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f., zgodnie z którym wolne 
od podatku były przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów 
w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości w jakich zostały wcześniej 

2  A. Gomułowicz, J. Małecki, Komentarz do art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
[w:] Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, 
LEX 8127, pkt 11.

3  Dz.U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.
4  A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 8 Kodeksu spółek handlowych [w:] Komentarz aktuali-
zowany do art. 1–300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), 
red. A. Kidyba, LEX 10691, pkt 2.

5  Dz.U. z 1991, Nr 80, poz. 350 ze zm.; dalej jako: u.p.d.o.f.
6  Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2010, Nr 226, poz. 1478).
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wniesione. Natomiast po zmianie przepisów zwolnieniu podlegają jedynie zwroty do-
konane na rzecz spółdzielni.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów dotyczą-
cych świadczeń z tytułu częściowego zmniejszenia wkładu w spółce osobowej. Usta-
wodawca wprost odnosi się jedynie do wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej oraz 
jej likwidacji. Liczba interpretacji podatkowych oraz wyroków sądowych wydawanych 
w ostatnich latach świadczy o tym, że wśród dużej liczby podatników często rodzą 
się wątpliwości, czy w przypadku otrzymania środków pieniężnych z tytułu zmniej-
szenia udziału kapitałowego dojdzie do powstania przychodu po stronie wspólnika. 
Zarówno poglądy organów podatkowych, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych 
są niejednolite. Istnieją cztery poglądy, zgodnie z którymi środki otrzymane z tytułu 
zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej: 
1. Są neutralne podatkowo.
2.  Stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, natomiast przy ustalaniu kosztów 

należy stosować przepisy o wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej.
3.  Stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, natomiast koszty należy ustalić we-

dług zasad ogólnych.
4. Stanowią przychód z praw majątkowych.

Brak regulacji prawnej oraz niejednolite stosowanie przepisów podatkowych, zarów-
no przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne, wprowadza stan niepewności 
wśród szerokiego grona podatników. Takie zjawisko należy ocenić negatywnie, bowiem 
narusza ono zasadę budzenia zaufania obywateli do władzy publicznej oraz zasadę 
równego traktowania. Ze względu na skalę problemu oraz rozbieżności w orzecznictwie 
ustawodawca zdecydowanie powinien wprowadzić odpowiednią regulację prawną, 
która rozwiązałaby istniejące obecnie wątpliwości interpretacyjne. 

2. Neutralność podatkowa

Zgodnie z pierwszym poglądem, wypłata przez spółkę osobową na rzecz wspólni-
ka środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego nie powoduje 
powstania po stronie wspólnika przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. 
Wypłacone na tej podstawie środki pieniężne nie powodują bowiem powstania przy-
sporzenia majątkowego. Wspólnik odzyskuje jedynie część swojego majątku, wniesio-
nego wcześniej do spółki jako wkład. Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych nie reguluje kwestii zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce 
osobowej. Z art. 14 ust. 2 pkt 16 u.p.d.o.f. wynika jedynie, że w przypadku wystąpie-
nia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną powstaje przychód z pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Jednak wskazany przepis nie może mieć zastosowania 
do zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika spółki osobowej, ponieważ nie po-
woduje ono wystąpienia7.

7  Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2016 r., I SA/Kr 813/16, LEX nr 2103941; wyrok WSA 
w Gliwicach z dnia 19 maja 2016 r., I SA/Gl 86/16, LEX nr 2057100.
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W orzecznictwie wskazuje się, że zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. przychody 
i koszty wynikające z udziału w spółce osobowej łączone są z przychodami i kosztami 
wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku, niezależnie 
od tego, czy wspólnicy otrzymują jakiekolwiek wypłaty8. Ustawodawca przyjął bo-
wiem zasadę memoriałowego rozpoznawania przychodów i kosztów uzyskiwanych 
przez wspólników spółki osobowej. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że skoro 
przychody spółki osobowej są opodatkowane na poziomie jej wspólników niezależ-
nie od dokonania wypłaty, to rzeczywiste wypłaty dokonane przez spółkę na rzecz 
wspólnika powinny być neutralne podatkowo. W przeciwnym wypadku najpierw 
przychody i koszty z udziału w spółce byłyby opodatkowane według zasady memo-
riałowej, a następnie podlegałyby ponownemu opodatkowaniu w przypadku fak-
tycznych wypłat9. 

W konsekwencji sądy uznają, że skoro ustawodawca nie wprowadził w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycznych wyraźnej normy nakazującej opodatkowanie 
częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, to w momencie uzyskania wypłaty 
przez wspólnika jest ona neutralna podatkowo10. Natomiast skutki podatkowe powinny 
być analizowane dopiero w momencie likwidacji spółki albo wystąpienia wspólnika 
ze spółki. Zwolennicy tego poglądu zwracają również uwagę, że zakazane jest stosowa-
nie analogii na niekorzyść podatnika, w związku z tym brak wyraźnej regulacji powi-
nien być traktowany jako obszar wolny od opodatkowania i zakazane jest stosowanie 
w tym wypadku analogii. 

W świetle art. 14 ust. 3 pkt 10 i 11 u.p.d.o.f., przy całkowitym wystąpieniu wspólni-
ka ze spółki, wyłączeniu z przychodów podlega nadwyżka przychodów nad kosztami 
ich uzyskania, pomniejszona jednak o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej 
spółce. W konsekwencji, wcześniejsze wypłaty z tytułu udziału w spółce powiększa-
ją przychód do opodatkowania w momencie wystąpienia wspólnika. Jeżeli wypłaty 
z tytułu częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej podlegałyby opodatkowaniu 
w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki, zostałyby one zatem opodatkowane 
ponownie11. Natomiast nie wprowadzono żadnej normy prawnej, która eliminowała-
by opodatkowanie przy wystąpieniu ze spółki wypłat z tytułu udziału w spółce, które 
zostały wcześniej opodatkowane. Na podstawie wyżej wskazanych przepisów sądy 
wywodzą wniosek, że zamierzeniem ustawodawcy było odroczenie opodatkowania 
wypłat z tytułu udziału w spółce osobowej do momentu całkowitego wystąpienia 
wspólnika ze spółki. 

Również przedstawiciele doktryny uznają, że w przypadku zwrotu części wkładu 
pieniężnego nie występuje przychód12. A. Bartosiewicz oraz R. Kubacki zwracają 

8  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014 r., II FSK 1471/12, LEX nr 1463441; 
wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r., I SA/Po 45/16, LEX nr 2059969; wyrok WSA w Krako-
wie z dnia 14 czerwca 2016 r., I SA/Kr 469/16, LEX nr 2066566.

9  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r., I SA/Po 45/16, LEX nr 2059969.
10  Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r., I SA/Kr 469/16, LEX nr 2066566.
11  Ibidem.
12  J. Sekita, Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje, WKP, 2015, s. 336.
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uwagę, że w ramach nowego sposobu potraktowania spółek osobowych na gruncie 
podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto podstawowe założenie, że wnie-
sienie do spółki osobowej wkładu jest zdarzeniem całkowicie neutralnym podat-
kowo13. Co oznacza, że również w stosunku do wycofania składnika majątkowego 
ze spółki osobowej należy przyjąć neutralność. Skoro w chwili wniesienia skład-
ników majątku do spółki osobowej nie ma skutków po stronie kosztowej, to tak 
samo nie powinno być skutków po stronie przychodowej w chwili wycofania tych 
składników ze spółki osobowej14. 

W doktrynie podnosi się również, że wobec wyraźnego określenia w art. 14 ust. 2 
pkt 16 i 17, w jakich przypadkach powstaje przychód z działalności gospodarczej, nale-
ży uznać, iż zwrot części wkładu dla wspólnika nie powoduje powstania przychodu15. 
W takiej sytuacji nie ma bowiem przysporzenia majątkowego16. Wspólnik otrzymuje 
tylko to, co wcześniej wniósł jako wkład.

Argumentacja sądów budzi jednak wątpliwości. Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f., 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju docho-
dy, z wyjątkiem dochodów wskazanych w ustawie. Opodatkowanie dochodu jawi 
się zatem jako reguła, natomiast wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochód nie podlega 
opodatkowaniu. Zgodne jest to z ogólną zasadą powszechności opodatkowania, 
w myśl której wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie prawa podatkowego 
są wyjątkiem, ponieważ stanowią istotne odstępstwo od zasady sprawiedliwości 
podatkowej17. Natomiast w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
nie ma przepisu, który zwalniałby środki otrzymane z tytułu zmniejszenia wkładu 
w spółce osobowej18. 

Ponadto wątpliwości wzbudza argument o podwójnym opodatkowaniu. Należy za-
dać sobie pytanie, czy środki otrzymane w chwili zmniejszenia udziału kapitałowego 
stanowią wypłaty z tytułu udziału w spółce. Określenie „wypłaty dokonane z tytułu 
udziału w spółce” może sugerować, że ustawodawcy chodziło o wypłaty związane 
z podziałem zysku, a więc z sytuacją, kiedy wspólnik uzyska faktycznie jakąś korzyść 
związaną z posiadanym. W przypadku zwrotu części wcześniej wniesionego wkładu 
wspólnik nie uzyskuje żadnych korzyści związanych ze statusem wspólnika, a od-
zyskuje jedynie środki, które wcześniej wniósł, kosztem utraty części swoich praw 
i obowiązków. 

13  A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
[w:] PIT. Komentarz, red. A Bartosiewicz, R. Kubacki, LEX 10145, pkt 9.

14  Ibidem. 
15  A. Mariański, Podatkowe aspekty przystępowania i występowania z osobowych spółek handlowych 
po zmianach obowiązujących od 1.01.2011 r., PP 2011/2, s. 39.

16  M. Jamroży [w:] Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja po-
datkowa, red. M. Jamroży, WKP, 2012, LEX 141216, pkt 3.10.

17  A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
[w:] PIT. Komentarz, red. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, LEX 10145, pkt 1.

18  Warto pamiętać, że do 2011 r. istniał przepis przewidujący zwolnienie od opodatkowania zwrotów 
wkładów w spółce osobowej.
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Jeżeli jednak wypłata środków z tytułu zmniejszenia części udziału kapitałowego 
zostanie uznana za wypłatę dokonaną z tytułu udziału w spółce, to zgodnie z art. 14 
ust. 3 pkt 11 u.p.d.o.f. powinna powiększać przychód w chwili wystąpienia wspólnika 
ze spółki. W takim przypadku doszłoby do podwójnego opodatkowania. Jeżeli jednak 
zostaną one uznane za wypłaty niezwiązane z udziałem w spółce, to nie powinno dojść 
do ponownego opodatkowania w chwili wystąpienia wspólnika. 

3. Analogiczne stosowanie przepisów o wystąpieniu wspólnika  
ze spółki osobowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 czerwca 2015 r. zaprezentował 
stanowisko, zgodnie z którym zwrot części wkładów na rzecz wspólnika spółki oso-
bowej należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
do którego należy stosować na zasadzie analogii przepisy o wystąpieniu wspólnika 
ze spółki osobowej19.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju do-
chody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. NSA podkreślił, że ża-
den przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza z kategorii 
przychodów, ani nie zwalnia z opodatkowania przysporzenia majątkowego w posta-
ci wypłaty środków pieniężnych z tytułu częściowego zwrotu wkładu wniesionego 
do spółki osobowej. Warto zwrócić uwagę, że przed nowelizacją z 2011 r. istniał przepis, 
który wprowadzał zwolnienie z opodatkowania takich wypłat. 

NSA argumentował także, że w art. 14 ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.f. wskazano, 
że do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się środki pieniężne otrzy-
mane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z ta-
kiej spółki oraz przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych 
w związku z wystąpieniem z niej wspólnika. Zdaniem NSA źródłem przychodu 
zarówno w przypadku wystąpienia, jak i częściowego obniżenia wkładu w spółce, 
jest rezygnacja z prawa do udziału w zysku spółki. Obniżenie wkładu przez wspól-
nika można uznać za pewnego rodzaju częściowe wystąpienie. W obu przypadkach 
przesłanki powstania przychodu są takie same. Trybunał Konstytucyjny w wy-
roku z dnia 12 maja 2003 r. wskazał, że zastosowanie wnioskowania z większego 
na mniejsze a maiori ad minus wymaga założenia jednorodzajowości przesłanek 
rozumowania20. Podstawę takiego wnioskowania stanowi przepis uprawniający, 
a schemat rozumowania jest następujący: komu wolno więcej, temu tym bardziej 
wolno mniej21. Prowadzi to do wniosku, że skoro środki uzyskane z wystąpienia 
19  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2015 r., II FSK 1072/13, LEX nr 1774042. 
Pogląd ten został potwierdzony również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 wrze-
śnia 2015 r., II FSK 1656/13, LEX nr 1986227.

20  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 r., SK 38/02 (Dz.U. z 2003, Nr 88, poz. 818).
21  L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 248.
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ze spółki należy uznać za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
to również taka kwalifikacja źródła przychodu powinna dotyczyć zmniejszenia 
wielkości udziałów wspólnika w takiej spółce. Jeżeli przychód z tytułu wystąpie-
nia wspólnika ze spółki jest rodzajowo tożsamy z przychodem z tytułu wycofania 
części wkładu z takiej spółki, zasadne jest stosowanie identycznych reguł ustalania 
wysokości dochodu z tych tytułów. W konsekwencji zastosowanie znajdzie art. 24 
ust. 3c u.p.d.o.f., zgodnie z którym dochodem jest różnica między przychodem a wy-
datkami na nabycie lub objęcie prawa do udziału w spółce. Takie samo stanowisko 
zostało wyrażone w najnowszych interpretacjach podatkowych wydawanych przez 
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej22. 

Wskazany wyżej pogląd zasługuje na aprobatę. Po nowelizacji ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych w 2011 r. przestało istnieć zwolnienie podatkowe 
dotyczące wypłat dokonywanych przez spółkę osobową na rzecz wspólnika. Nato-
miast za przychód uznawane są środki otrzymane w trakcie wystąpienia wspólnika 
ze spółki osobowej. Poprzez wystąpienie ze spółki wspólnik całkowicie wyzbywa się 
praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce, natomiast częściowe zmniejsze-
nie udziału kapitałowego prowadzi do częściowego wyzbycia się tych samych praw 
i obowiązków. Zatem te dwie czynności są do siebie w dużym stopniu podobne. 
Wobec powyższego częściowe zmniejszenie wkładu będzie prowadziło do powstania 
przychodu po stronie wspólnika. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym opo-
datkowaniu co do zasady podlega dochód, a nie przychód, w związku z powyższym 
przychód będzie podlegał zmniejszeniu o wydatki poniesione w celu nabycia udzia-
łów. Zatem w przypadku, gdy wspólnik otrzyma tylko tyle, ile wcześniej do spółki 
wniósł, nie dojdzie do opodatkowania. 

4. Ustalanie kosztów według zasad ogólnych

NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. stwierdził, że żaden przepis ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza z kategorii przychodów, ani nie 
zwalnia z opodatkowania przysporzenia majątkowego w postaci wypłaty środków 
pieniężnych na rzecz wspólnika spółki osobowej z tytułu zmniejszenia jego udzia-
łu kapitałowego23.

22  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 stycznia 2018 r., 
0111-KDIB1–1.4011.240.2017.1.SG, LEX 428606; interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Infor-
macji Skarbowej z dnia 23 czerwca 2017 r., 0111-KDIB1–1.4011.38.2017.1.BK, LEX nr 350293; interpre-
tacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 listopada 2017 r., 0112-KDIL3– 
1.4011.272.2017.2.AA, LEX 421256.

23  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015 r., II FSK 818/13, LEX nr 1774594; 
zob. także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015 r., II FSK 817/13, LEX 
nr 1774593; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015 r., II FSK 816/13, LEX 
nr 1774592. 
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NSA wykluczył stosowanie art. 24 ust. 3c u.p.d.o.f. przy ustalaniu kosztów uzyskania 
przychodu, ponieważ przepis ten reguluje szczególny przypadek ustalenia dochodu 
z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej. W konsekwencji uznał, że przepis 
ten nie obejmuje przypadku częściowego zwrotu wkładu wspólnika bez jednoczesnej 
likwidacji spółki bądź wystąpienia wspólnika ze spółki. NSA przyjął, że częściowego 
zwrotu wkładu na rzecz wspólnika nie należy traktować na gruncie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych tak jak wystąpienia wspólnika. Przepis art. 24 
ust. 3c u.p.d.o.f. stanowi bowiem wyjątek od zasad ogólnych opodatkowania przychodu 
z działalności gospodarczej i nie może być interpretowany w ten sposób, że wyrażone 
w nich dyspozycje byłby rozszerzane na zdarzenia, które nie zostały opisane w przepi-
sie24. Skoro częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej skutkuje u podatnika powsta-
niem przychodu innego niż przychód związany z wystąpieniem ze spółki, to zgodnie 
z wyrokiem uwzględnienie kosztów uzyskania tego przychodu nie może podlegać od-
roczeniu do momentu wystąpienia ze spółki. 

W konsekwencji NSA uznał, że zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika 
w spółce osobowej powoduje powstanie przychodu, który będzie podlegał zmniejszeniu 
o koszty jego uzyskania zgodnie z ogólnymi zasadami z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

5. Przychód z praw majątkowych

Wśród organów podatkowych pojawił się pogląd, zgodnie z którym środki pieniężne 
otrzymane z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego należy zaliczyć do przychodów 
ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., który obejmuje między innymi prawa majątko-
we. Taki przychód jest bowiem związany z udziałem w spółce, a więc z prawem mająt-
kowym, a nie z działalnością gospodarczą25. Przepisy ustawy podatkowej nie definiują 
pojęcia „prawa majątkowe”, a zawarty w art. 18 u.p.d.o.f. katalog praw stanowi jedy-
nie przykładowe wyliczenie, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie 
„w szczególności”. Organy podatkowe wskazują więc, że prawa związane z udziałem 
wspólnika w spółce osobowej mają charakter praw majątkowych. Prawa majątkowe sta-
nowią zarówno prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym, jak i majątkowym26. 
Natomiast przy ustalaniu dochodu należy uwzględnić koszty poniesione w związku 
z nabyciem wkładu proporcjonalnie do wielkości obniżenia. 

Jednak przez ostatnich kilka lat interpretacje zawierające takie rozwiązanie czę-
sto podlegały uchyleniu w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami admini-
stracyjnymi ze względu na błędną kwalifikację źródła przychodu. Skoro przychód 
z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej stanowi przychód z działalności 
gospodarczej, to częściowe unicestwienie udziału kapitałowego, które jest rodzajowo 
24  Wyrok NSA, II FSK 818/13, op.cit.
25  Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2015 r., ITPB4/ 
4511–89/15/KW, LEX nr 280658.

26  Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2008 r., ILPB1/415–
121/07–2/GM, LEX nr 68213.
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podobno do wystąpienia, nie powinno zostać zakwalifikowane do przychodów 
z praw majątkowych27.

6. Zakończenie

Zmiana art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f., dokonana nowelizacją z 2011 r., doprowadziła 
do dużych rozbieżności interpretacyjnych. Zarówno wśród organów podatkowych, 
jak i sądów administracyjnych nie ma jednolitego stanowiska jak należy kwalifikować 
środki pieniężne otrzymane z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego. Jedynie przed-
stawiciele doktryny jednoznacznie stwierdzają, że środki otrzymane w taki sposób nie 
powinny być uznawane za przychód.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy środki z tytułu zmniejszenia wkładu w spółce 
stanowią przychód. Sam Naczelny Sąd Administracyjny przedstawia różne stanowiska 
w identycznych stanach faktycznych. Ze względu na podobieństwa występujące między 
wystąpieniem ze spółki a częściowym obniżeniem udziału kapitałowego, przekonywu-
jący jest pogląd, że środki uzyskane w taki sposób powinny być traktowane podobnie. 
Jednak przedstawiany w orzecznictwie i doktrynie argument, że środki otrzymane 
z tytułu obniżenia wkładu nie powodują przysporzenia majątkowego, również wydaje 
się trafny. 

Brak regulacji prawnej i niejednolite stosowanie przepisów doprowadza do stanu 
niepewności prawnej. Liczba interpretacji podatkowych oraz wyroków sądowych 
wydawanych w ostatnich latach świadczy o tym, że nie jest to problem marginal-
ny. W związku z powyższym ustawodawca zdecydowanie powinien wprowadzić 
odpowiednią regulację prawną, która rozwiązałaby istniejące obecnie wątpliwo-
ści interpretacyjne. 

*  *  *

Tax Effects of the Payment of Cash from the Reduction of the Capital Share  
in a Partnership on the Ground of Personal Income Tax

The subject of this article is the issue of tax effects of the payment of cash from the reduc-
tion of the capital share in a partnership on the ground of personal income tax. In the cur-
rent Polish legal standing, the legislator has not decided to regulate directly the taxation 
of such disbursements in the Act on Personal Income Tax. Lack of regulation and incon-
sistent application of tax law by tax authorities and administrative courts introduces uncer-
tainty among a wide range of taxpayers. Such phenomenon violates the principle of raising 
citizens’ confidence in the public authorities and the principle of equal treatment, because 
it may lead to differentiation of legal situations of taxpayers in identical states of facts. 

27  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r., III SA/Wa 1756/12, LEX nr 1326461.
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The purpose of this article is to present the most common views expressed by administra-
tive courts and tax authorities so that any potential taxpayer may, after reviewing the pub-
lication, determine what interpretation of the tax regulations is applied by the tax author-
ities and the courts, and may then apply them in their case. Moreover, the author would 
like to demonstrate that due to the scale of the problem and discrepancies in the applica-
tion of law, legislator should definitely enact appropriate legal regulations that would solve 
the existing interpretative doubts.

Key words: partnership, capital share, income personal tax, income, tax remission, 
costs


