
 

 

 

  ZDANIEM NSA NIE TRZEBA KALKULOWAĆ WSPÓLNEGO LIMITU EBITDA DLA 
DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ I OPODATKOWANEJ 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: "NSA”), wyrażonym w wyroku z dnia 
28.10.2020 r. (sygn. II FSK 2568/19), przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 
ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "u.p.d.o.p."), oraz 
nadwyżki ponad ten limit, nie należy uwzględniać przychodów i kosztów uzyskania przychodów z 
działalności prowadzonej w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Z kolei organy 
podatkowe prezentują stanowisko, że limit EBITDA powinno kalkulować się na podstawie całego 
wyniku, czyli nie tylko opodatkowanego, ale również zwolnionego, a koszty usług 
niematerialnych w działalności zwolnionej powinny być limitowane na takich samych zasadach, 
jak w działalności opodatkowanej. 

Jak czytamy w uzasadnieniu ww. wyroku z dnia 28.10.2020 r., przepis art. 15e 4 u.p.d.o.p. 
poprzez systemowe odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 7 ust. 3 u.p.d.o.p., który to 
wprost stanowi, że przychodów wolnych od podatku oraz kosztów ich uzyskania nie uwzględnia 
się przy ustalaniu dochodu, świadczy o tym, że ustawodawca wyłączył tę kategorię kosztów z 
zakresu art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. Stosowanie art. 15e u.p.d.o.p. do podmiotów działających w 
specjalnych strefach ekonomicznych w odniesieniu do dochodów z działalności strefowej byłoby 
również sprzeczne z celem tego przepisu. Zdaniem NSA nie można również zgodzić się z 
twierdzeniami organów podatkowych, że działalność w specjalnej strefie ekonomicznej może być 
uznana za optymalizację podatkową w kontekście wyłączenia zastosowania art. 15e u.p.d.o.p. 
Działalność ta, z istoty funkcjonowania tejże strefy, prowadzona jest w ramach specyficznego 
reżimu podatkowego. Do efektywnego wykorzystania przyznanego przez ustawodawcę 
zwolnienia strefowego konieczne jest zatem osiąganie dochodu z działalności strefowej objętej 
zezwoleniem. Oznacza to, że konstrukcja zwolnienia motywuje podatnika do wykazywania w 
działalności strefowej jak najwyższego dochodu, czyli maksymalizacji przychodów z działalności 
objętej zezwoleniem przy jednoczesnym ograniczaniu jej kosztów. W odniesieniu więc do 
zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej spełnienie celu z art. 15e u.p.d.o.p. jest już 
osiągnięte przez sam mechanizm tegoż zwolnienia. Powyższe czyni również nieuzasadnionym 
pogląd organów podatkowych o stawianiu w uprzywilejowanej pozycji podatników prowadzących 
działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, poprzez wyłączenie z zakresu ograniczenia art. 
15e ust. 1 u.p.d.o.p., od podatników nieprowadzących takiej działalności. 

Reasumując, zdaniem NSA art. 15e u.p.d.o.p. nie powinien mieć zastosowania do 
działalności zwolnionej, a więc limit EBITDA powinien być liczony tylko na podstawie 
przychodów i kosztów z działalności opodatkowanej, a wszelkie koszty usług 
niematerialnych przypisane do działalności zwolnionej nie powinny być limitowane. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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