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2
GLOSA

do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 15 października 1986 r.

(SA/Gd 848/86)*

T eza głosow anego w yroku m a brzm ie
nie następujące:

Przy ustalaniu kosztów uzyska
nia przychodu, o którym mowa w  
art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatku dochodowym  
(Dz. U. Nr 53, poz. 339 z późn. 
zm.), wydatki poniesione w bo
nach towarowych Banku PeKaO  
na zakupy w ramach eksportu 
wewnętrznego przelicza się na 
złote polskie według kursu dola
ra USA ustalonego przez Narodo

1. G łosowane orzeczenie NSA dotyczy 
zagadnienia o istotnym znaczeniu dla 
praktyki podatkowej. O rzeczenie zapadło 
na tle  następującego stanu faktycznego.

Podatnik, prowadzący lokal gastrono
miczny, nabywał na cele zw iązane z pro
wadzoną działa lnością kawę, rodzynki 
oraz alkohole w  placówkach handlowych 
„P e w e x -u ” za zakupione w wolnym obro
cie bony towarow e Banku PeKaO SA. 
Bony były kupowane w cenie po ok. 700 
zł za 1 bon, upow ażniający do pobrania 
towarów  o wartości 1 dolara USA. W  pro
wadzonej księdze podatkowej koszty na
bytych w  ten sposób towarów  podatnik 
wykazywał zgodnie ze stanem faktycz
nym, to znaczy przeliczając 1 bon towaro
wy wartości 1 do lara USA na kwotę 700 
zł. Ten sposób obliczania kosztów pono
szonych w związku z prowadzoną przez 
podatnika działa lnością zosta ł zakwestio
nowany przez Urząd Skarbowy w W. O r
gan ten, jak również Podatkowa Komisja

wy Bank Polski na podstawie 
przysługujęcych temu Bankowi 
ustawowych uprawnień. Stoso
wanie innego sposobu przelicza
nia w sprawach podatkowych 
wydatków dokonywanych w bo
nach towarowych PeKaO, w ra
mach eksportu wewnętrznego? 
od przyjętego sposobu przelicza
nia wydatków dokonanych w do
larach USA jest nieuzasadnione.

O dwoławcza przy Izbie Skarbowej w  T., 
do której odwołał się podatnik, zajęły sta
nowisko, że dla usta lenia kosztów uzys
kania przychodów w  sytuacji, gdy towary 
nabyte zostały za bony towarowe Banku 
PeKaO SA, przyjm uje się wartość 1 bonu 
w wysokości odpowiadającej wartości 
kursowej 1 dolara USA. Skargę podatnika 
na decyzję Podatkowej Komisji O dwoław
czej Naczelny Sąd Adm inistracyjny odda
lił, form ułując w  uzasadnieniu wyroku 
przytoczoną na wstępie tezę. Teza ta jest 
naszym zdaniem błędna.

2. Z asadnicze znaczen ie dla okreś le
nia podstaw y wym iaru w  podatku docho
dowym  m a usta lenie rozm iarów  przycho
dów  oraz pon iesionych przez podatn ika 
kosztów  zw iązanych z osiągnięciem  tych 
przychodów. Zagadnien ie kosztów  regu
lu je w  sposób genera lny przepis art. 13 
ust. 1 ustawy z dn ia 16 grudn ia 1972 r. o 
podatku dochodow ym .* 1 Zgodnie z treś 
c ią  tego przepisu „kosztam i uzyskania

* Błędność tezy wyroku, słusznie krytykowanego przez głosatorów, jest obecnie jaskrawo widoczna w świetle 
ostatnio ustanowionego i realizowanego uspołecznionego skupu bonów po cenie rynkowej (Redakcja Pal.).

1 Tekst jednolity: Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 192; zm.: Dz. U. z 1985 r. Nr 12, poz. 51.
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przychodów  z poszczególnego źród ła są 
w sze lk ie  koszty poniesione w celu os iąg
n ięc ia  przychodów, z wyjątkiem  kosztów 
w ym ien ionych w art. 14 ".2 W ynika stąd 
n iedw uznaczn ie, że chodzi tu zarów no o 
w szystk ie  m ożliwe rodzaje kosztów jak i 
o pełną, rzeczyw istą ich w ysokość. Na 
tym  tle rozpatrywać należy problem  ko
sztów  nabycia tow arów  w placówkach 
„P e w e x -u ” za bony towarow e Banku 
PeKaO  SA.

Bony tow arow e Banku PeKaO  SA są 
sw oistego rodzaju dokum entam i, które 
upow ażnia ją —  zgodnie z treścię um ie
szczonego na nich napisu —  do pobra
nia tow arów  eksportu wewnętrznego. 
C harakte rystyczną cechą tych dokum en
tów  jest to, że zostały one wcześnie j 
op łacone, co nadaje im charakter papie
rów wartościow ych. W  ten sposób bony 
m ają swoją w łasną wartość, co  odróżnia 
je  od innych typów dokum entów  upow a
żnia jących do pobrania tow arów  (np. ka
rtki żywnościowe, karty benzynowe itp.). 
Dalsze cechy szczególne bonów tow aro
w ych Banku PeKaO  SA —  to n ieogran i
czona w czasie m ożliwość ich realizacji 
(pobrania towarów ), a ponadto sw oboda 
w yboru tow arów  w  ram ach oferty p lacó
wek handlow ych eksportu w ew nętrzne
go. Inną jeszcze cechą bonów jes t Ich 
okazic ie lski charakter. Ta ostatn ia cecha 
stw arza m ożliw ość obrotu bonam i, a tym 
sam ym  funkcjonow anie rynku tego ro
dzaju papierów  wartościowych, na któ
rym to rynku ceny kształtu ją się zgodnie 
z prawem  popytu i podaży.

M ożliwość nabycia bonów towarow ych 
Banku PeKaO  istnieje wyłącznie w razie 
ich odsprzedaży przez osoby fizyczne, 
gdyż w ystaw ca tych bonów, Bank Pe
KaO SA., nie prowadzi ich sprzedaży, a

ty lko w ydaje je w  zam ian za wpłacone 
waluty w ym ien ia lne oraz o fe ru je  ponadto 
ich skup, płacąc cenę w z ło tych polskich. 
Ponieważ cena ta nie s tanow i ekw iw a
lentu wartości tow arów , na jakie bony te 
m ożna wym ienić, skup praktyczn ie nie 
istnieje. Należy w  tym  m ie jscu podkre
ślić, że cena w o lno rynkow a bonów tow a
rowych Banku PeK aO  SA de te rm inow a
na jest re lacją cen tow arów  będących w 
sprzedaży zarów no w  sieci placówek 
w ew nętrznego handlu krajowego, jak I 
p lacówek handlow ych eksportu w e
wnętrznego.

3. Nie w ym aga dow odzen ia  fakt, że 
bony towarow e Banku PeK aO  SA, nie są 
wartościam i dew izow ym i. W  konsekw en
c ji odnoszen ie do nich w jak im kolw iek 
kontekście po jęcia kursu dew izow ego 
jest oczyw istym  nieporozum ieniem . 
T rzeba przy tym  zw rócić  uw agę na fakt, 
że nawet w w ypadku w a lu t obcych m ają
cych obow iązu jącą w artość kursową 
Sąd Najwyższy w ie lokro tn ie  w  swoich 
orzeczen iach daw a ł wyraz stanow isku, 
że w  określonych sytuacjach rów now ar
tością zagran icznych środków  p ła tn i
czych będzie nie kwota w yn ika jąca z 
obow iązu jącego kursu danej waluty, ale 
kwota stosowna do je j rea lnej siły naby
wcze j w w ew nątrzkra jow ych stosunkach 
rynkow ych.3 Z tym  rea listycznym  stano
w iskiem  Sądu N a jw yższego pozostaje w 
wyraźne j sprzeczności teza  g łosow ane
go wyroku NSA, chociaż spraw a dotyczy 
—  przypom nijm y —  nie będących dew i
zam i w a lut obcych, ale bonów tow aro
w ych Banku PeKaO  SA. T rudno jest 
ocenić m otywy, jak im i k ie row a ł się NSA, 
w ydając w spom niany wyrok, nie zna lazły 
one bowiem  w yrazu w jego  uzasadnie
niu. Jedynym  argum entem , który m iałby

2 Wyjątki określone w treści tego przepisu nie mają znaczenia dla rozważanej kwestii.
3 Por uzasadnienie uchwaty Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1983 r. III AZP 6/83 (OSNCP 1984, nr 1, 

poz. 2) i cytowane tam orzeczenia.
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przem aw iać za s łusznością  sform ułow a
nej tezy jest s tw ierdzenie , że  gdyby dla 
usta lan ia kosztów  uzyskan ia  przycho
dów  bony tow arow e PeKaO  prze liczać 
w edług ich ceny w o lnorynkow ej, to  „p ro 
w adziłoby to  do n ierów ności w  opodatko
waniu i s tw arza ło podstaw ę do speku lac
ji, m ających na ce lu  un ikanie w łaściw ego 
opodatkow ania” . A rgum en tac ja  ta, w 
św ietle  istn ie jącego w  spraw ie  stanu fak
tycznego, nie jes t w  pełn i zrozum iała, 
gdyż trudno w yobraz ić  sob ie , na czym 
m ia łaby tutaj po legać w spom n iana  nieró
w ność w  opodatkow aniu, co m ia łoby 
stw arzać podstaw y do spekulacji, i kiedy 
podatn ik m ógłby un iknąć w łaściw ego 
opodatkow ania.

4. Przez szereg lat zasadę pełnego 
uw zględn iania faktyczn ie  poniesionych 
kosztów  w  razie nabycia tow arów  za 
bony tow arow e PeKaO  stosow ały także 
organy podatkowe. Zgodnie  z  w yjaśn ie
niam i zaw artym i w  okó ln iku na 10/PO 
M in istra F inansów z 24.11.1976 r. w  spra
w ie dokum entow ania  przez podatn ików  
gospodarki nie uspo łeczn ione j zakupu w 
eksporcie w ew nętrznym  środków  produ
kcji za  dew izy lub bony tow arow e Banku 
PeKaO  SA4 d la  ce lów  podatkow ych —  
cenę zakupu p rzy jm ow ano w  wysokości 
określonej w  rachunku w  w a luc ie  zagra
nicznej, p rze liczone j na z ło te  obiegow e 
w edług aktualn ie s tosow anej w  Banku 
PeKaO  SA re lacji za  jeden do la r USA, 
przy zastosow aniu m nożnika 2,5. O kó l
n ik ten zaw iera ł ponadto w yjaśnien ie, że 
w spom niany w yże j sposób usta lan ia  ko
sztów  zakupu odnos ił się jedyn ie  do tych 
środków  produkcji nabyw anych w  ra
m ach eksportu w ew nętrznego, d la któ
rych nie była usta lana obow iązu jąca 
cena de ta liczna w  cenach ob iegow ych. 
W  tym  osta tn im  w ypadku zna jdow a ła  za
stosow an ie taka w łaśn ie  cena.

4 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 11.
5 Dz. U. Nr 42, poz. 222.

Taka praktyka ustalania kosztów  uzy
skiw ania przychodów była log iczna i w 
pełni uwzględnia ła ekonom iczne realia 
rynku. N iestety, została ona w  ostatnim  
okresie zaniechana. O rgany podatkowe 
w  kwestii ustalania kosztów  uzyskania 
przychodów  w  razie nabycia tow arów  za 
bony towarow e Banku PeKaO SA zajęły 
stanow isko diam etra ln ie odm ienne niż 
poprzednio. NSA w  tezie głosow anego 
w yroku stanow isko to podzielił, sankcjo
nując taką interpretację prawa, która pro
wadzi do deform acji ekonom icznych rea
liów funkcjonowania podm iotów  sfery 
gospodarki nie uspołecznionej.

Że stanow isko takie jest n ieuzasadnio
ne, staraliśm y się wykazać w  treści n i
nie jszej glosy. Można dodać do tego je 
szcze jeden argument, tym  razem  syste 
m ow ej natury. O tóż zgodnie z treśc ią  § 
15 ust. 3 rozporządzenia M in istra Handlu 
W ewnętrznego i Usług z 31 lipca 1984 r. 
w  spraw ie wykonywania handlu oraz 
n iektórych usług przez jednostki gospo
darki nie uspołecznionej5 zakłady gastro 
nom iczne zosta ły wyraźnie upow ażnione 
do nabywania w  przedsiębiorstwach, 
zajm ujących się eksportem  w ew nętrz
nym, artykułów  w celu realizacji dz ia ła l
ności gospodarczej. S tanow isko zajęte 
w  om aw iane j kwestii przez organy poda
tkow e oraz NSA powoduje, że przepis 
ten zostanie praktycznie w yrugow any z 
obrotu prawnego. Korzystanie z tego 
sposobu zaopatrzenia powoduje bowiem  
—  przy znacznie zaniżonych kosztach 
nabycia towarów —  ustalenie fikcyjn ie 
wysokiego dochodu, co w konsekw encji 
prowadzi do nadm iernie w ysokiego opo
datkowania. Przesądza to  z góry de ficy
tow ość działa lności prowadzonej na 
podstaw ie artykułów nabytych w  przed
siębiorstwach eksportu w ew nętrznego.

W  teorii prawa znana jest i pow szech
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nie akceptow ana regu ła  in terpre tacji 
przepisów  praw a zakłada jąca  racjonal
ność postępow ania ustaw odaw cy. Jedną 
z w ielu jej konsekw encji jest s tw ie rdze
nie, że nie jes t dopuszcza lna  in te rpre ta
cja jednego przepisu praw a w  taki spo
sób, k tóry un iem ożliw ia łby rea lizację in 

nego przepisu. Zasada ta  dotyczy na
szym  zdaniem  nie ty lko p łaszczyzny ję 
zykow ej, ale w  rów nym  stopniu p łaszczy
zny funkcjona lne j system u prawa. Z asa
dy tej nie w zią ł n iestety pod uw agę NSA.

d r Bogumił Brzeziński 
dr Jerzy Jezierski

PRASA O ADWOKATURZE

„G aze ta  P raw n icza” o tw orzy ła  now y rok w ydaw n iczy (nr 1 z  dn ia  1 s tyczn ia  1988) 
szeregiem  in te resu jących publikacji zas ługujących na uw agę cz łonków  adwokatury.

W iadom o, że II etap reform y gospodarcze j w yznacza stosow ne zadan ia  również 
resortow i spraw iedliw ości. Tej tem atyce pośw ięcił w łaśnie w n ik liw ą uw agę Józe f J ó - 
z e f o w i c z  w  artykule pt. Czy sądy ogłoszą upadłość? A uto r w  obszernych w yw o
dach w skaza ł na liczne trudności, jakie czeka ją  w ym iar spraw ied liw ości w  dzie le rea li
zacji re form y gospodarcze j, stąd —  kasandryczny akcent, jaki nada ł au tor swojej pu
blikacji. W  artykule zna laz ły  się ubocznie w zm ianki do tyczące adw okatury. P isząc o 
licznych w  m in ionym  czasie zm ianach w  kadrach sędziow skich z pow odu niskich w y
nagrodzeń sędziów , nadm ienił, że zaw ód adw okata  jest o w ie le  bardzie j atrakcyjny 
nie ty lko  z finansow ego punktu w idzenia.

A o to  jedna z konkluzji artykułu:
„W ie le  z łoży ło  się na upadek prestiżu sądów  i zawodu sędziow skiego . Nie jest te 

raz okazja  na poszukiw an ie źróde ł tego stanu rzeczy. Nie m am  na tom iast w ą tp liw oś
ci, że dz iś  „tu  i te raz ” trzeba  przedstaw ić w yraźne i tw arde w arunki, od których spe ł
nienia za leży, aby szerokie , w ażne zadan ia resortu spraw ied liw ości m ogły być w yko
nane. I te  w arunki pow in ien przedstaw ić w reszcie  resort sp raw ied liw ości, św iadom ie 
pom ija jąc po raz p ierw szy znane sobie trudności. Jeś li nie s tan ie  się dziś liczącym  się 
partnerem  —  ofia row ane przezeń usługi m ogą przyn ieść ty lko  buble i rozczarowania. 
Ktoś to  w reszcie  musi zrozum ieć, (...) w iększość chyba gm achów  sądów  w  Polsce nie 
nadaje się do realizacji s taw ianych im zadań, nie m ów iąc już  o spraw ach prestiżo
wych, że  w iększość sądów  w  Polsce nie ma pe łnych obsad sędziow skich i adm in i
stracyjnych, że  now oczesność w  pracy sądów  skończyła się na m aszyn ie  do pisania 
firm y „O lim p ia ” , że  pow szechny w  św iecie przyrząd do pow ie lan ia  dokum entów  
utknął na szczeb lu w ojew ódzkim , że ty lko  adwokaci m yślą pow ażnie  o za ins ta low a
niu w  zespo łach końców ek kom putera, który udzie la in form acji o  obow iązu jącym  pra
w ie i jego  w ykładn i (...)

Być m oże nadszed ł ten w łaściw y czas podw ojenia czy po tro jen ia  sędziow skich 
uposażeń (...). S tab ilność kadrow ą m oże też zapew nić odpow iedn ia  os łona  socjalna. 
Na pew no nadszed ł ten w łaściw y czas, żeby sędziow ie  przesta li zg łaszać postulaty, 
że chcie liby m ieć co najm niej tak ie  gw arancje, jak ie  m ają różne służby za liczane do 
organów  pow ołanych do ochrony ładu i porządku publicznego. Tego w ym aga  prosta 
spraw ied liw ość.”


