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Gwarancja udzielona bez wynagrodzenia - nieodp³atne œwiadczenie 

dla spó³ki, której zobowi¹zanie zosta³o zabezpieczone

Podejœcie prezentowane w przesz³oœci

Zmiana podejœcia – konsekwencje praktyczne 

Warto przypomnieæ, ¿e w przesz³oœci organy 

podatkowe prezentowa³y odmienne stanowisko 

w tej sprawie - przychyla³y siê do uznania, ¿e 

faktyczne przysporzenie dla podmiotu, którego 

zobowi¹zanie zosta³o zabezpieczone porêczeniem 

czy gwarancj¹ ma miejsce dopiero w momencie 

sp³aty przez porêczyciela porêczonego zobowi¹zania, 

a nie ju¿ w momencie ustanowienia porêczenia. 

Jednak podejœcie to uleg³o zdecydowanej zmianie 

w 2010 roku, kiedy to wydanych zosta³o szereg 

interpretacji i orzeczeñ wskazuj¹cych, ¿e podmiot,

którego zobowi¹zania s¹ zabezpieczone nieodp³atnie 

odnosi korzyœæ finansow¹ ju¿ w momencie 

udzielenie porêczenia. W normalnych warunkach 

podmiot nie dzia³aj¹cy w grupie by³by bowiem 

zmuszony do skorzystania z us³ug podmiotów 

œwiadcz¹cych tego typu us³ugi za wynagrodzeniem 

i zobowi¹zany do zap³aty wynagrodzenia. 

W praktyce ugruntowanie nowego podejœcia 

oznacza, ¿e ka¿de zabezpieczenie zobowi¹zañ 

bez wynagrodzenia mo¿e poci¹gaæ za sob¹ 

negatywne konsekwencje podatkowe w postaci 

oszacowania nieodp³atnego œwiadczenia podle-

gaj¹cego opodatkowaniu. Mo¿e to dotyczyæ nie 

tylko zabezpieczeñ ustanawianych od momentu 

zmiany podejœcia, czyli od 2010 roku, ale równie¿ 

tych, które zosta³y ustanowione wczeœniej, o ile 

termin przedawnienia zobowi¹zañ podatkowych 

za ten okres jeszcze nie min¹³. Z perspektywy 

2011 roku bêd¹ to umowy obowi¹zuj¹ce w okresie 

od 1 stycznia 2005 roku. 

W dniu 4 stycznia 2011 roku Wojewódzki S¹d 

Administracyjny w £odzi orzek³, ¿e udzielenie 

porêczenia kredytu zaci¹gniêtego przez inny 

podmiot, którego istot¹ jest gotowoœæ do sp³aty 

zobowi¹zania obci¹¿aj¹cego kredytobiorcê, 

prowadzi do otrzymania nieodp³atnego œwiad-

czenia przez kredytobiorcê, który takie porêcznie 

otrzyma³ bez wynagrodzenia (sygn. I SA/£d 

1064/10). 

Orzeczenie to jest kolejnym wyrokiem podtrzy-

muj¹cym dominuj¹c¹ obecnie niekorzystn¹ dla 

podatników liniê interpretacyjn¹ i orzecznicz¹ 

w zakresie skutków podatkowych nieodp³atnie 

udzielonego porêczenia i gwarancji. 

W obrocie gospodarczym czêsto mo¿na spotkaæ 

sytuacje, kiedy jeden podmiot zabezpiecza 

kredyt czy po¿yczkê zaci¹gniêt¹ przez inny 

podmiot ustanowionym przez siebie porêczeniem

lub gwarancj¹, nie pobieraj¹c w zamian 

wynagrodzenia. Zwykle ma to miejsce w relacjach 

pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi (np. spó³kami 

nale¿¹cymi do tej samej grupy kapita³owej)

i ma na celu unikniêcie dodatkowych kosztów 

dla kredytobiorcy w zwi¹zku z zaci¹gniêtym 

kredytem czy po¿yczk¹. 

 

Zgodnie z przytoczonym orzeczeniem, nieodp³atne 

œwiadczenie wystêpuje, gdy jeden podmiot 

dokonuje œwiadczenia na rzecz drugiego podmiotu, 

który z kolei nie przekazuje w zamian ¿adnego 

œwiadczenia. Zatem, gdy udzia³owiec spó³ki 

udziela na jej rzecz nieodp³atnie porêczenia 

kredytu czy gwarancji sp³aty zaci¹gniêtego 

zobowi¹zania, spó³ka ta otrzymuje nieodp³atne 

œwiadczenie. Jeœli zaœ chodzi o wartoœæ takiego

œwiadczenia, s¹d uzna³, ¿e nale¿y j¹ okreœliæ 

na podstawie wynagrodzeñ stosowanych przez 

podmioty oferuj¹ce tego typu us³ugi na rynku 

za wynagrodzeniem.

Dlaczego nieodp³atne porêczenie?

Jakich argumentów u¿y³ s¹d?
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