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Przepisy Polskiego Ładu wpro-
wadzają nowe pojęcie w usta-
wie o CIT – ukryte dywidendy. 
Nowe przepisy ww. ustawy 
ograniczą od 2023 r. możliwość 
rozliczenia w spółce niektórych 
wydatków w przypadku, gdy są 
one ponoszone na rzecz pod-
miotów powiązanych lub jej 
wspólników. Jak wskazał usta-
wodawca w uzasadnieniu do 
uchwalonych przepisów, ich 
celem jest wyeliminowanie 
sztucznych transferów pomię-
dzy podatnikami, które co do 
zasady nakierowane są na 
transfer zysków, ale w praktyce 
w sposób formalny nie stano-
wią dywidendy. Z takimi sytu-
acjami według ustawodawcy 
mamy do czynienia w przypad-
ku m. in.:
∑  transakcji o nierynkowym 

charakterze, lub
∑  uzależnianiu wysokości wy-

nagrodzenia wypłacanego za 
różnorakie świadczenia 
uzyskiwanych przez podat-

nika od podmiotów powiąza-
nych od wysokości zysków 
osiąganych w tym samym 
okresie przez takiego podat-
nika, lub

∑ użytkowaniu przez podatni-
ka składników majątku należą-
cych do wspólnika, które po-
siadane były przez takiego 
wspólnika jeszcze przed 
utworzeniem tego podatnika.

W przypadku wypłaty dywi-
dendy podatnik nie ma możli-
wości rozpoznania kosztów 
uzyskania przychodów. W 
związku z powyższym dystry-
bucja zysku do wspólników 
nierzadko dokonywana jest w 
taki sposób, że spółka dokonu-
je wypłaty wynagrodzenia w 
zamian za świadczenie wyko-
nane przez wspólnika, tak aby 
doprowadzić do zmniejszenia 
dochodu spółki poprzez zali-
czenie tego wydatku (formal-
nie nie stanowiącego dywiden-
dy) do kosztów uzyskania 
przychodów, dzięki czemu nie 
dochodzi do podwójnego 
opodatkowania tych samych 
dochodów. 

Zmiany znalazły swoje od-
zwierciedlenie w rozszerzo-
nym katalogu kosztów niesta-
nowiących kosztów podatko-
wych zawartym w art. 16 
ustawy o CIT (tj. art. 16 ust. 1d 
ustawy o CIT). Wskazano, iż za 
koszty uzyskania przychodów 
nie uważa się kosztów ponie-
sionych przez podatnika będą-

cego spółką w związku ze 
świadczeniem wykonanym 
przez podmiot powiązany lub 
wspólnika tej spółki, jeżeli 
poniesienie tego kosztu stano-
wi ukrytą dywidendę. 

Do katalogu kosztów stano-
wiących ukrytą dywidendę 
zaliczone zostały:

1) koszty, których wysokość
lub termin ich poniesienia w 
jakikolwiek sposób jest uzależ-
niona od osiągnięcia zysku 
przez podatnika lub wysokości 
tego zysku;

2) koszty, których nie po-
niósłby racjonalnie działający 
podatnik lub mógłby ponieść 
niższe koszty w przypadku 
wykonania porównywalnego 
świadczenia przez podmiot 
niepowiązany z podatnikiem 

– dla celów określenia, czy
podatnik mógłby ponieść niż-
sze koszty w przypadku wyko-
nania porównywalnych 
świadczeń przez podmioty
powiązane stosuje się przepisy
art. 11c i art. 11d ustawy o CIT
dotyczące cen transferowych;

3) koszty, które obejmują
wynagrodzenie za prawo do 

korzystania z aktywów, które 
stanowiły własność lub współ-
własność wspólnika lub pod-
miotu powiązanego ze wspól-
nikiem przed utworzeniem 
podatnika. Kategoria kosztów, 
o której mowa w pkt 2, odnosi 
się do transakcji o nierynko-
wym charakterze. W tym
przypadku regulacja o ukrytej 
dywidendzie częściowo po-
wiela obowiązujące przepisy o 
cenach transferowych, które
zobowiązują podmioty powią-
zane do ustalania rynkowych
warunków w ramach przepro-
wadzanych transakcji. Zakła-
dając, że nowe przepisy będą
traktowane jako regulacja
szczególna w relacji do przepi-
sów o cenach transferowych,
instytucja ukrytej dywidendy

pozwoli organom podatko-
wym na bezpośrednie wyłą-
czenie kosztów danego świad-
czenia z kosztów uzyskania 
przychodów, bez konieczności 
szacowania ich rynkowej wy-
sokości celem określenia przez 
organ podatkowy właściwej 
wysokości dochodu lub straty 
(art. 11c ust. 2 ustawy o CIT). 

Na podstawie trzeciej prze-
słanki wymienionej w art. 16 
ust. 1d ustawy o CIT, wyłączeniu 
z kosztów uzyskania przycho-
dów mają podlegać wydatki 
poniesione przez spółkę w 
związku z wykorzystywaniem w 
działalności aktywów, które 
przed powstaniem tego podat-
nika CIT stanowiły własność 
lub współwłasność jej wspólni-
ka lub podmiotu powiązanego 
ze wspólnikiem. Ma to ewident-
nie na celu ograniczenie dystry-
bucji zysku spółek poprzez 
wypłatę wspólnikom należno-
ści, np. z tytułu najmu nieru-
chomości. Taki sposób działa-
nia pozwala podatnikowi CIT 
na zaliczenie do kosztów uzy-
skania przychodów środków 
przekazywanych wspólnikom, 
a w konsekwencji ich jedno-
krotne opodatkowanie. 

Jednocześnie wprowadzono 
częściowe wyłączenie stoso-
wania nowej regulacji dot. 
ukrytej dywidendy. Zgodnie z 
art. 16 ust. 1e ustawy o CIT, 
przepisy ust. 1d pkt 2 i 3 nie 
będą stosowane, jeżeli suma 
poniesionych w roku podatko-
wym przez podatnika kosztów 
stanowiących ukrytą dywiden-
dę na podstawie tych przepi-
sów, jest niższa niż kwota zysku 
brutto w rozumieniu przepi-
sów o rachunkowości, uzyska-
nego w roku obrotowym, w 
którym koszty te zostały 
uwzględnione w wyniku finan-

sowym podatnika. Z jednej 
strony powyższe rozwiązanie 
można rozpatrywać pozytyw-
nie - dzięki regulacji podmioty 
wykazujące zysk w będą czę-
ściowo wyłączone z reżimu 
przepisów o ukrytej dywiden-
dzie. 

Z drugiej strony, nawet mini-
malne przekroczenie wskaza-
nego progu spowoduje ko-
nieczność wyłączenia przez 
podatnika z kosztów podatko-
wych wszystkich wydatków 
spełniających przesłanki 
ukrytej dywidendy, nawet je-
żeli podatnik nie osiąga zysku 
z całkowicie uzasadnionych 
gospodarczo powodów, jak np. 
spółki przeżywające okresowe 
problemy gospodarcze. 

W kontekście wskazanych 
zmian spółki powinny przyj-
rzeć się swoim rozliczeniom ze 
wspólnikami i innymi podmio-
tami powiązanymi oraz doko-
nać rewizji warunków transak-
cji – może się bowiem okazać, 
że wydatki ponoszone na rzecz 
wspólników będą w całości 
wyłączone z kosztów uzyska-
nia przychodów począwszy od 
2023 r. Stanie się tak z uwagi na 
objęcie ich reżimem przepisów 
o ukrytej dywidendzie. Należy 
również zadbać o dowody
wykonania usług świadczo-
nych przez wspólnika i o rze-
telną analizę rynkowości sto-
sowanych reguł wynagradza-
nia usług.

OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

Usług dla własnej spółki do przeglądu
Należy przyjrzeć się czy wkrótce wydatki na rzecz wspólników zostaną w wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Regulacja o ukrytej dywidendzie 
częściowo powiela obowiązujące przepisy 
o cenach transferowych
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