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NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY
A OPODATKOWANIE
Streszczenie: W przepisach podatkowych występują uregulowania dotyczące tzw. zysków
niepodzielonych oraz nierozliczonych strat. W zależności od podejmowanych decyzji odnośnie do sposobu dysponowania niewypłaconymi w postaci dywidendy zyskami oraz zmian
wynikających np. z przekształceń przedsiębiorstwa będzie się to wiązać z różnymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych.
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań kwestii opodatkowania w tym zakresie oraz
problemów wynikających z niejednoznacznych przepisów prawnych.
Słowa kluczowe: niepodzielony wynik finansowy, dochód z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, przekształcenia spółek.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.26

1. Wstęp
Prowadzenie działalności gospodarczej implikuje powstawanie dodatniego lub
ujemnego wyniku finansowego1. Wynik finansowy netto może być następnie przekazany wspólnikom w postaci dywidendy – w przypadku występowania zysku, lub
pozostać w przedsiębiorstwie jako element kapitałów własnych. Przekazanie dywidendy powoduje zmniejszenie majątku przedsiębiorstwa (środków pieniężnych lub
innych aktywów) i równocześnie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. W sytuacji wystąpienia straty bilansowej jest ona następnie
rozliczana z innymi pozycjami kapitałów własnych, a strata podatkowa pomniejsza
dochód do opodatkowania zgodnie z przepisami [ustawa o podatku od osób fizycz1 W myśl przepisów ustawy o rachunkowości wynik finansowy sporządzają jednostki jej podlegające [art. 2].
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nych art. 9, ust. 3; ustawa o podatku od osób prawnych art. 5, ust. 5]. W przepisach
podatkowych występują dodatkowo uregulowania dotyczące tzw. zysków niepodzielonych oraz nierozliczonych strat. W zależności od podejmowanych decyzji
odnośnie do sposobu dysponowania niewypłaconymi w postaci dywidendy zyskami oraz zmian wynikających np. z przekształceń przedsiębiorstwa będzie się to
wiązać z różnymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych oraz od osób fizycznych. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań
prawnych w tym zakresie oraz problemów wynikających z niejednoznacznych
przepisów podatkowych.

2. Przeznaczenie niepodzielonych zysków
na podwyższenie kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy w przedsiębiorstwach podlegających podatkowi dochodowemu
od osób prawnych może być podwyższany nie tylko z bezpośrednich wkładów
wspólników w postaci gotówki lub aportu, ale także poprzez jego zwiększenie z zysków osiągniętych w latach ubiegłych niewypłaconych w postaci dywidendy [Kodeks spółek handlowych art. 260 §1 oraz art. 442 §1]. Są one wykazywane w bilansie
jako zysk z lat ubiegłych lub kapitał zapasowy/rezerwowy. Niestety, taka operacja
wiąże się z koniecznością zapłaty 19% podatku dochodowego, analogicznie jak przy
wypłatach dywidendy. Za dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uważa
się m.in. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz
dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów takiej spółki [ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art.10, ust.1,
pkt 4; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 24, ust. 5, pkt 4].
Przepis ten może budzić kontrowersje w kontekście art. 12, ust. 4, pkt 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego nie zalicza się do przychodów wartości otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Potwierdzeniem stanowiska, że zysk przeznaczony na kapitał zakładowy nie stanowi w opisywanej sytuacji przychodu, jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej
z Katowic [IBPBI/2/423-318/11/CzP]. Wydaje się jednak, że wyłączenie tej operacji
z opodatkowania jest mocno dyskusyjne. Niewątpliwie bardzo kontrowersyjne jest
opodatkowanie przekazania środków na zwiększenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego pochodzącego np. z dopłat wspólników lub agio (nadwyżki ceny emisyjnej na wartością nominalną akcji). Można znaleźć uzasadnienie do opodatkowania
przekazywanych na ten cel kapitałów zapasowych utworzonych z zysku, gdyż aby
zwiększyć kapitał zakładowy, udziałowcy/akcjonariusze mogliby najpierw wypłacić
sobie dywidendę, która jest opodatkowana, a następnie przeznaczyć środki na zwiększenie ich udziału w spółce. W przypadku dopłat oraz agio takich argumentów nie
ma, zwłaszcza w kontekście art.12, ust. 4, pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, który wprost wyklucza te wartości z przychodów podatkowych. Nie-
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stety, kwoty takie są również przedmiotem opodatkowania [Obońska, Wacławczyk,
Walter (red.) 2014, s.174].

3. Niepodzielone zyski w spółce
przekształcanej w spółkę niebędącą osobą prawną
Spółki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą przekształcać się w spółki niepodlegające tej ustawie. W myśl przepisów za dochód z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych uważa się także wartość niepodzielonych
zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą
prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia2 [ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art.10, ust.1, pkt 8; ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych art.24, ust.5, pkt 8]. W związku z wymienioną regulacją prawną
istnieje konieczność odprowadzenia 19-procentowego podatku z tego tytułu, tak
jak w przypadku wypłaty dywidendy. W omawianej sytuacji pojawia się jednak
problem, jak należy interpretować pojęcie „niepodzielone zyski”. Czy powstanie
przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jedynie w wysokości odpowiadającej niepodzielonemu zyskowi, czy też przychodem będzie również kwota
zysku spółki za lata ubiegłe przekazana na kapitał rezerwowy (zapasowy)? Organy
fiskalne oczywiście interpretują omawiane pojęcie w sposób niekorzystny dla podatników, rozszerzająco traktując pojęcie „niepodzielonych zysków”, pomimo braku w ustawach o podatku dochodowym precyzyjnej definicji w tym zakresie
(np. [IPTPB2/415-637/13-2/KR] lub [IBPBI/2/423-902/13/SD]). Według ostatniej
z przytoczonych interpretacji w myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 ordynacji podatkowej,
osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej
wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i
obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jednak tych
praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych. W jej świetle „[…] Przez pojęcie »niepodzielonych
zysków« należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców/akcjonariuszy wszelkich zysków spółki kapitałowej. Wprowadzając bowiem zapis o
niepodzielonych zyskach, ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowa2 W cytowanych art. 10 i art. 24 ustawodawca posługuje się ogólnym pojęciem „dochód z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych”. Natomiast w konkretnie omawianym przepisie jest używane sformułowanie: „w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną”. W tej sytuacji powstaje
pytanie, jak należy rozumieć pojęcie „spółka”? W definicjach [ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych art. 4a, pkt 21] przez spółkę należy rozumieć podatnika. Z kolei w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych [art. 5a, pkt 28] spółka jest określana jako podmiot podlegający ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych. W związku z tym należy domniemywać, że przepis dotyczący „udziału w
zyskach osób prawnych” należy również stosować w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, która
od początku 2014 r. stała się podmiotem podlegającym ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Niestety, autor nie spotkał się dotychczas z wiążącą interpretacją z tego zakresu.
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nych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy również zyski wypracowane przez spółkę kapitałową, a nierozdzielone między wspólników, lecz
przekazane np. na kapitał zapasowy lub rezerwowy”. Dodatkowo według innych
interpretacji przez pojęcie „niepodzielonych zysków” należy rozumieć wartość
niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych, jak i z roku,
w którym dojdzie do przekształcenia [IBPBII/2/415-802/13/ŁCz].
Stanowisko organów skarbowych jest w tym względzie negowane przez Naczelny
Sąd Administracyjny (np. [II FSK 2366/11]) i Wojewódzkie Sądy Administracyjne
(np. [I SA/Kr 437/13, I SA/Po 184/13]). Sądy, zawężając pojęcie „niepodzielonych zysków”, odwołują się do sformułowań zawartych w Kodeksie spółek handlowych.
Zgodnie bowiem z art. 191 oraz art. 347 Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma
prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może
przewidywać inny sposób podziału zysku. Tym samym już treść art. 191 oraz art. 347
Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że podzielenie zysku może nastąpić nie tylko
między wspólników. Mogą być to wypłaty wynagrodzeń z zysku dla zarządu bądź rady nadzorczej, utworzenie funduszu rezerwowego lub zapasowego. Jeżeli więc przytoczone przepisy dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i
dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten,
prawidłowo rozdysponowany, np. na kapitał zapasowy, nie jest już „zyskiem niepodzielonym” w rozumieniu przepisów podatkowych, tym samym nie stanowi dochodu
podlegającego ciężarowi fiskalnemu. Innym uzasadnieniem może być treść art. 192
oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi kwota przeznaczona do
podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z
utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy zmniejszyć o niepokryte straty, udziały/akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową/statutem powinny
być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Ustawodawca wyraźnie rozgranicza w przytoczonych artykułach pojęcie „niepodzielonych zysków z lat ubiegłych” oraz „kwot przeniesionych na kapitały zapasowe
lub rezerwowe”. Reasumując rozważania dotyczące „niepodzielonych zysków” przy
przekształceniu spółki podlegającej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w spółkę osobową, można stwierdzić, że wprawdzie organy fiskalne traktują
omawiane pojęcie szeroko ze względu na wyższą podstawę opodatkowania, to jednak
sądy przyznają rację przedsiębiorcom. Tym samym za zysk niepodzielony nie uważa
się kwot zysku przeznaczonych na kapitał zapasowy lub rezerwowy3.
3

W omawianym zakresie zob. także: [Łukasiak 2013]. W kontekście przedstawianych zagadnień
należy zaznaczyć, że przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową obciążoną podatkiem
dochodowym od osób fizycznych nie podlega omawianym przepisom i niepodzielone zyski w tej sytuacji nie podlegają opodatkowaniu [IPTPB1/415-180/13-2/MD].
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4. Zwolnienia z opodatkowania niepodzielonych zysków
Rozpatrując przepisy odnoszące się do omawianych dochodów, w zyskach osób
prawnych należy uwzględnić zwolnienia zawarte w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisami zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów,
bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich
osiągania.
Istotny jest w tym przypadku również minimalny okres wcześniejszego posiadania omawianych akcji przez co najmniej 2 lata (lub deklaracja, że okres ten będzie zachowany w terminie późniejszym niż data uzyskania dochodów).
Jak wynika z przepisów, istnieje możliwość, przy założeniu spełnienia przytoczonych warunków, zwolnienia z obciążeń fiskalnych niepodzielonych zysków w
omawianych sytuacjach.

5. Niepodzielone zyski a wystąpienie wspólnika
ze spółki niebędącej osobą prawną
W sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną pojawia się
problem, jak należy potraktować niepodzielone zyski, które nie zostały wypłacone
udziałowcom, lecz zasiliły kapitały własne tego przedsiębiorstwa. Środki pieniężne
otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z
takiej spółki są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej [ustawa o
podatku dochodowym od osób fizycznych art. 14, ust. 1, pkt 16]. W tym przypadku
opodatkowany jest dochód definiowany jako różnica pomiędzy przychodami z tego
tytułu a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce
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[art. 24, ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych]. Stawki podatkowe są zależne od sposobu opodatkowania wspólnika w dniu wystąpienia ze
spółki. Dodatkowo część zysku przypadająca na udziałowca, która nie została mu
wcześniej przekazana, jest w tym przypadku wyłączona w przychodów [ustawa o
podatku dochodowym od osób fizycznych art. 14, ust. 3, pkt 11]. Nie zalicza się
bowiem do nich środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej
uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Wartość dochodu podlegającego opodatkowaniu w omawianym przypadku jest
więc równa różnicy pomiędzy wartością otrzymanych środków pieniężnych a sumą
wydatków na nabycie lub objęcie prawa do udziałów oraz niewypłaconych dotychczas zysków proporcjonalnie przypadających na występującego wspólnika. Analogiczne zapisy zostały zawarte również w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych [art. 5 oraz art. 12, ust. 4, pkt 3a].

6. Inne zagadnienia opodatkowania
niepodzielonych wyników finansowych
Do innych istotnych kwestii związanych z niepodzielonym wynikiem finansowym
w podatku dochodowym należą:
Strata podatkowa w procesie łączenia się spółek. Zgodnie z art. 7, ust. 3, pkt 4
przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się
strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych –
w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę (wyjątek dotyczy spółek podlegających
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych). Przepis ten pozostaje w sprzeczności z art. 93, 93a, 93c ordynacji podatkowej, która zawiera zapisy dotyczące sukcesji
podatkowej w procesie przekształceń. Jednak według rozwiązań podatkowych straty
przedsiębiorstw przejmowanych nie będą mogły być rozliczone z dochodem spółki
przejmującej. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku nowej spółki powstałej z połączenia innych spółek4. Przepis dotyczący zakazu rozliczania strat w procesie łączenia się spółek nie odnosi się jednak do prawa spółki przejmującej do obniżenia dochodu o straty, jakie poniosła ona w poprzednich latach przed procesem połączenia. Straty spółek przejmowanych powinny zatem w miarę możliwości zostać
wcześniej pokryte z ich kapitałów zapasowych lub rezerwowych, jeszcze przed procesem przekształceń. Natomiast rozliczanie straty spółki będącej podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych przez powstałą w wyniku przekształcenia spółkę
4

W artykule, ze względu na ramy opracowania, nie zostanie przedstawiony problem dotyczący
możliwości uwzględnienia w procesie łączenia spółek w rozliczeniach bieżących wyników (niestanowiących strat z lat ubiegłych). W omawianej kwestii zob. np. [Oczkowski, Orzeł 2012].
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osobową nie jest możliwe [Marciniuk (red.) 2014, s. 84], gdyż podatnikami stają się
poszczególni wspólnicy, a nie sama spółka.
Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z czystego
zysku. Zgodnie z art.199, §6 Kodeksu spółek handlowych istnieje możliwość umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z czystego zysku. W tym
przypadku nie dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego. Po stronie udziałowca
powstanie dochód opodatkowany stawką 19% jako dochód z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych [ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art.10, ust.1, pkt 1;
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 24, ust. 5, pkt 1 (w przypadku
umorzenia przymusowego) lub art.17, ust.1, pkt 6a (w przypadku umorzenia dobrowolnego)]. Dochodem w opisywanej sytuacji jest nadwyżka przychodu otrzymanego
w związku w umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu (obliczonymi zgodnie z
art. 22, ust.1f lub 1ł albo art. 23, ust.1, pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz art.12, ust. 4, pkt 3 w powiązaniu z art.15, ust.1k oraz art. 16, ust. 1,
pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Umorzenie udziałów nie
wywołuje w momencie umorzenia skutków podatkowych dla udziałowców pozostających w spółce [Marciniuk (red.) 2014, s. 676].

7. Zakończenie
Temat niepodzielonych wyników w zakresie opodatkowania jest zagadnieniem
mocno złożonym i wymagającym specjalistycznej wiedzy z prawa podatkowego,
handlowego oraz bilansowego. Jednak nawet specjalistyczna wiedza w tych dziedzinach niejednokrotnie nie pozwala na jednoznaczną interpretację. Rozważania
przeprowadzone w artykule pozwalają na stwierdzenie, że:
1. Podejmując decyzje w zakresie dysponowania niepodzielonym wynikiem finansowym, nie można pominąć w analizach kwestii obciążeń z tytułu podatku dochodowego.
2. Występują sytuacje, w których można uniknąć omawianego ciężaru fiskalnego lub odroczyć go w czasie.
3. W niejednoznacznych sytuacjach wskazane jest uzyskanie wiążących interpretacji podatkowych, a gdy są one niekorzystne – odwoływanie się do sądów.
4. Reasumując, można powiedzieć, że kwestia opodatkowania niepodzielonych
wyników finansowych w dalszym ciągu wymaga modyfikacji od strony legislacyjnej.
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RETAINED EARNINGS AND TAXATION
Summary: Tax regulations list so called retained earnings and unaccounted losses. Dependent on decisions about methods of using profits that are not paid as dividends and dependent on changes resulting from e.g. corporate transformation this will entail a host of consequences in terms of corporate and personal income tax. The paper’s objective is to present
taxation methods in this regard as well as issues arising from ambiguous legal regulations.
Keywords: retained earnings, corporate share profit income, corporate transformations.

