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USŁUGI ZARZĄDZANIA MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI A WYŁĄCZENIE Z KOSZTÓW 
PODATKOWYCH (ART. 15E UST. 1 USTAWY O CIT) 

Ustalenie, czy koszty nabycia usług od podmiotu powiązanego stanowią koszt podlegający 
wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 
r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1036; dalej: „ustawa o 
CIT”), sprawia w praktyce wiele problemów.  

Zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów 
uzyskania przychodów koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i 
kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym 
charakterze, poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których 
mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 
lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6, w części, w jakiej 
koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy 
przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad 
sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym 
do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i 
odsetek. 

Poniżej przedstawiamy dwa wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (dalej: „WSA”) 
dotyczące tej kwestii. 

Pierwszy wyrok dotyczy usług z zakresu treasury (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 08.02.2019 r., 
sygn. akt I SA/Po 878/18). Drugi wyrok dotyczy zaś usług finansowych i usług związanych z 
zarządzaniem siecią oraz zarządzaniem systemami informatycznymi (wyrok WSA w Poznaniu 
z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt I SA/Po 991/18).  

WSA uznał usługi treasury, do których w stanie faktycznym należały m.in.:  

 obrót płatniczy i zarządzanie płynnością, 

 cash-pooling, 

 zarządzanie dewizami, odsetkami, surowcami, 

 finansowanie handlowe, 

 zarządzanie strukturą kapitałową, 

 asset management (zarządzanie aktywami), 

 polityka bankowa,  

 realizacja pożyczek i depozytów intercompany, 

 prowadzenie i administrowanie kontami, 

 centrale płatności, 

 archiwizowanie danych, 
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 refinansowanie, 

za podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 
ustawy o CIT. Zdaniem WSA usługi te wiążą się z zarządzaniem i kontrolą środkami finansowymi, 
gdyż biorąc pod uwagę ich charakter, a także ryzyko związane z materią, jakiej dotyczą, wymagają 
zarówno szczegółowej kontroli jak i podejmowania istotnych decyzji dotyczących zasobów 
finansowych. Zatem nie sposób uznać, iż usługi te nie stanowią de facto usług zarządzania i 
kontroli lub przynajmniej usług o podobnym charakterze. 

Analogicznie, usługi finansowe polegające na: 

 opracowywaniu procedur w zakresie administrowania należnościami oraz nadzorze i kontroli 
nad ich wykonaniem, 

 pozyskiwaniu majątkowych i niemajątkowych zabezpieczeń należności, 

 kontrolowaniu prawidłowości bieżących rozliczeń rozrachunków z kontrahentami, 

 obsłudze polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego, w tym likwidacja szkód ubezpieczeniowych, 

 negocjowaniu na rzecz Zleceniodawcy umów ubezpieczenia należności zgodnie z wymogami 
ustalonymi ze Zleceniodawcą, w tym rekomendowanie Zleceniodawcy wyboru 
najkorzystniejszej umowy ubezpieczenia należności, 

 zabezpieczeniu płynności krótko- i długoterminowej Zleceniodawcy zgodnie z zasadami 
ustalonymi ze Zleceniodawcą, 

WSA uznał za usługi mieszczące się w katalogu kosztów podlegających ograniczeniu w zaliczaniu 
do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.  

Z kolei usługi informatyczne związane z zarządzaniem siecią oraz zarządzaniem systemami 
informatycznymi, polegające na administrowaniu systemami infrastruktury IT, administrowaniu 
użytkownikami systemów IT, naprawie i konfiguracji sprzętu infrastruktury, nie podlegają, zdaniem 
WSA, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o 
CIT. Okoliczność, że w nazwie danej usługi występuje słowo "zarządzanie" lub "administrowanie", 
nie może przesądzać, zdaniem WSA, o tym, że dana usługa mieści się w katalogu usług z art. 15e 
ustawy o CIT. Sąd nie dostrzega w zakresie Usług Informatycznych także wyraźnych elementów 
udzielania porad. Nie sposób więc przyjąć, by usługi te można było określić jako usługi doradztwa 
lub podobne. Usługi te mogą w sobie oczywiście zawierać pewne elementy doradztwa czy 
zarządzania, jednak nie jest to ich głównym, przeważającym celem. 

Dodatkowo, co bardzo istotne dla spółek komandytowych, WSA stwierdził w wyroku z dnia 
13.03.2019 r., że działanie komplementariusza jest jednocześnie działaniem organu spółki, a w 
konsekwencji ewentualne wynagrodzenie otrzymywane przez komplementariusza z tego tytułu nie 

podlega limitowaniu z art. 15e ustawy o CIT.  

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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