
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia  

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

W związku z treścią udzielonej przez ministra finansów w piśmie PK3/0602/10/202/MLK/2014/RD-

77639 z dnia 27 sierpnia 2014 r. odpowiedzi na oświadczenie w sprawie podatkowych konsekwencji pobie-

rania przez wspólników osobowych spółek prawa handlowego zaliczek na poczet przypadającego na wspól-

nika udziału w zysku, złożone na pięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2014 r., 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przez Pana Ministra istotnych niekonsekwencji, które wynika-

ją z treści stanowiska zawartego w udzielonej odpowiedzi. 

Jak zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 2009 r. (sygnatura III CSK 290/08), 

obszernie cytowanym w przekazanej przez Pana Ministra odpowiedzi, „dopuszczalne jest także pobieranie 

przez wspólników zaliczek na poczet przyszłego zysku, które nie podlegają rozliczeniu, jeżeli spółka nie 

osiągnie zysku. Oznacza to, że w razie nie osiągnięcia zysku wspólnik, który za zgodą wszystkich pozosta-

łych wspólników pobrał kwotowe zaliczki na poczet udziału w zysku, nie ma obowiązku zwracać do kasy 

spółki jakiejkolwiek kwoty tytułem rozliczenia tej zaliczki. Rozliczenie zaliczki następuje w kolejnym okre-

sie obrachunkowym, w którym spółka osiągnie zysk. Z tego względu nie można mówić o istnieniu jakiejkol-

wiek wierzytelności spółki wobec wspólnika z tytułu pobranych legalnie, zgodnie z wolą wszystkich wspól-

ników, zaliczek na poczet udziału w zysku. Takie zaliczki, pobrane przez wszystkich wspólników i nie rozli-

czone z zysku w kolejnych latach, zaliczane są do wartości majątku spółki obliczanego na podstawie art. 65 

§1 KSH w celu określenia udziału kapitałowego występującego wspólnika. Nie ma więc podstaw do twier-

dzenia, jak czynią to pozwani, że spółka ma roszczenie do wspólników o zwrot nie rozliczonych zaliczek”. 

Tak więc – wbrew twierdzeniom wyrażonym w odpowiedzi udzielonej przez Pana Ministra – kwoty po-

brane przez wspólników spółki osobowej tytułem zaliczek na udział w zysku tej spółki nie są obciążone ob-

owiązkiem ich zwrotu do spółki w razie nieosiągnięcia zysku, w roku bieżącym czy w latach kolejnych. 

Wspomniane kwoty podlegają wyłącznie zaliczeniu do wartości majątku spółki, obliczanego w celu określe-

nia wartości udziału kapitałowego wspólnika, ale samej spółce nie przysługuje żadne roszczenie o ich zwrot. 

Co więcej, w przywołanym wyroku Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił szczególny charakter wypłat zali-

czek na udział w zysku przypadającym na wspólnika, odróżniający to świadczenie od innych przypadków 

korzystania przez wspólnika z majątku spółki. Sąd stwierdza, że „dotyczy to jedynie sytuacji, gdy wspólnik 

pobierał z kasy spółki, za zgodą wszystkich wspólników, zaliczki na poczet zysku (art. 52 §1 KSH), a nie 

jakiekolwiek inne kwoty z innych tytułów. Kwoty pobierane przez wspólnika z innych tytułów są bowiem 

jego długiem wobec spółki i podlegają rozliczeniu na ogólnych zasadach”. Tym samym nie można, w na-

szym przekonaniu, utożsamiać – również na gruncie podatkowym – skutków wypłat pobranych przez wspól-

ników pod szczególnym tytułem zaliczki na poczet udziału w zysku spółki osobowej z innymi przypadkami 

korzystania przez wspólnika z majątku spółki. 

W świetle powyższego nie wydaje się również usprawiedliwione przekonanie Pana Ministra, że zaliczki 

na poczet udziału w zysku spółki osobowej w części przekraczającej udział w zysku za dany rok obrotowy 

„nie można traktować jako pochodzących z tytułu udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną”. Jeśli 

bowiem mieć na uwadze wnioski wynikające z interpretacji przepisów kodeksu spółek handlowych dokona-

nej przez Sąd Najwyższy, przywołane stwierdzenie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakre-

sie przepisami prawa powszechnego.  

Za całkowicie nieuprawnione uznać należy w naszej ocenie także odwołanie się przez Pana Ministra do 

instytucji umowy pożyczki jako podstawy do określenia wysokości przychodu, jaki miałby osiągać wspólnik 

w związku z pobraniem zaliczki na udział w zysku, skoro pobrana przez wspólnika zaliczka na poczet udzia-

łu w zysku spółki osobowej nie wykazuje żadnego prawnego podobieństwa do transakcji zaciągnięcia od 

spółki pożyczki. 

Nie kwestionując tym samym odrębności majątkowej osobowych spółek prawa handlowego, zwracamy 

uwagę Pana Ministra na to, że stosownie do przepisów obowiązującego prawa wspólnikom spółek osobo-

wych przysługuje uprawnienie do pobierania zaliczek na udział w zysku spółki, także w kwocie przekracza-

jącej faktyczną wysokość tego udziału na koniec roku obrotowego. Wypłata taka na gruncie przepisów ko-



deksu spółek handlowych zachowuje odrębny prawny charakter i cały czas traktowana jest jak wypłata z 

zysku spółki, a tym samym nie wiąże się z nią obowiązek zwrotu pobranej kwoty do spółki, a spółce nie 

przysługuje żadne roszczenie w tym zakresie. Środki otrzymane przez wspólnika spółki osobowej tytułem 

zaliczki na udział w zysku spółki osobowej nie mieszczą się zatem w definicji przychodów z tytułu nieod-

płatnego świadczenia, są bowiem przekazywane wspólnikom na podstawie konkretnego tytułu prawnego, z 

którym ustawa podatkowa nie wiąże skutków w zakresie opodatkowania, a ponadto świadczenie to nie ma 

dla wspólnika charakteru zwrotnego, ale podlega zaliczeniu do wartości udziału kapitałowego wspólnika w 

spółce. Wypłata zaliczki na poczet udziału w zysku wpływa zatem na wartość udziału kapitałowego wspólni-

ka w ujęciu bilansowym, ale nie stanowi rzeczywistego uszczerbku w majątku spółki.  

Należy też wskazać, że udział kapitałowy w spółce osobowej tworzony jest z wkładów wspólników do tej 

spółki, a wartość tych wkładów nie jest w żaden sposób aktywowana podatkowo (jako koszt lub przychód 

podatkowy). Tym samym neutralne podatkowo powinny pozostawać zdarzenia, które wpływają na zmianę 

wspomnianego udziału kapitałowego w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach kodeksu spółek 

handlowych. 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów pod-

czas ponownego rozpatrzenia zgłaszanego przez nas problemu, z poszanowaniem dla zasad wynikających 

z innych niż podatkowe przepisów prawa powszechnie obowiązujących, jak również wniosków płynących 

w tym zakresie z orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Jan Maria Jackowski 

Krzysztof Słoń 

 

 




