
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 10. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych – dalej: ustawa – wprowadzono możliwość wszczęcia i przeprowadze-
nia postępowania upadłościowego wobec konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej. To tak zwana upadłość konsumencka. 

Wedle artykułu 49112 ustawy po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wie-
rzycieli sąd wydaje postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego objętych planem 
spłaty. 

Niestety cel, jaki miało osiągnąć to postępowanie, nie zostanie w pełni zrealizowany z powodu niedosto-
sowanych do niego przepisów prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: p.d.o.f. – w przypadku osób pro-
wadzących działalność gospodarczą przychodem podlegającym opodatkowaniu jest także wartość umorzo-
nych zobowiązań. Odnośnie do osób nieprowadzących działalności gospodarczej ten rodzaj przychodu rów-
nież został opodatkowany na podstawie art. 11 ust. 1 p.d.o.f. pod pojęciem „inne nieodpłatne świadczenia”. 
Przysporzenie to jest realne i wymierne, gdyż dzięki umorzeniu osoba będąca jego beneficjentem zostaje 
zwolniona z obowiązku świadczenia kosztem swojego majątku, a więc z konieczności jego uszczuplenia. 
Przychodem są bowiem nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego 
pasywów – tak w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 1994 r., sygnatura akt 
SA/Kr 1239/93 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 
1994 r., sygnatura akt SA/Wr 1101/03). 

Różnica między przedsiębiorcami a innymi osobami polega jednak na tym, że wobec osób prowadzących 
działalność gospodarczą do przychodów nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobo-
wiązań, jeżeli ich umorzenie jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu 
w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Przesądza o tym art. 14 ust. 3 pkt 6 p.d.o.f. 

Wobec tego, jeżeli celem upadłości konsumenckiej jest pomoc niewypłacalnym osobom fizycznym 
w uporaniu się z trudnościami finansowymi, również poprzez umorzenie części zobowiązań, nie wydaje się 
racjonalne, by osoby te musiały od uzyskanego przychodu płacić podatek dochodowy. W przedstawionej 
sytuacji warto zastanowić się nad zmianą, zgodnie z którą umorzenie zobowiązań, jakie wobec wierzycieli 
ma dłużnik nieprowadzący działalności gospodarczej, także byłoby objęte przedmiotowym zwolnieniem od 
podatku dochodowego. 

Proszę więc Pana Ministra o rozważenie potrzeby harmonizacji przepisów wspomnianych ustaw, wziąw-
szy pod uwagę opisany problem. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




