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DLA BIZNESU  
 

Kara umowna może być kosztem uzyskania 
przychodów 

 
W wydanej w ostatnim czasie interpretacji (nr       
IPPB3/4510-833/15-3/S/DP/SP) - Dyrektor Krajowej    
Informacji Skarbowej potwierdził, że zapłata kary      
umownej może być kosztem uzyskania przychodów.      
Stanowisko fiskusa jest skutkiem wyroku WSA w       
Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1361/16). Wcześniej       
administracja skarbowa uważała, że tego typu wydatek nie        
może być kosztem i podlega wyłączeniu jak inne kary i          
odszkodowania.  
 

Jak podaje portal prawo.pl w przytoczonym wyroku       
problem dotyczył przedsiębiorcy, który zdecydował, że nie       
potrzebuje powierzchni biurowej, którą wynajmował, i –       
chcąc ograniczyć koszty – wypowiedział umowę najmu..       
Przerwanie umowy wiązało się jednak z koniecznością       
zapłacenia kontrahentowi kary umownej. Jej kwota była       
niższa niż wartość czynszu, którą firma musiałaby płacić,        
gdyby nie zdecydowała się na przerwanie najmu. Warto        
dodać, że spór z fiskusem trwał od 2015 r. 
 

Sąd zwrócił uwagę, że intencje spółki były jasne i         
kierowała się ona chęcią maksymalizacji przychodu. Aby       
jednak to nastąpiło, konieczna była zapłata umówionego       
wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie    
długookresowej, terminowej umowy. Sąd zgodził się z       
argumentami, że wypowiedzenie umowy najmu będzie      
służyło zwiększeniu przychodu. W ten sposób, w ocenie        
sądu, spełniona została zasada dotycząca zaliczania      
wydatków do kosztów podatkowych. Kara umowna jest       
zatem kosztem uzyskania przychodu.  
 

Często okazuje się (zwłaszcza w obecnych realiach       
rynkowych), że w celu zmniejszenia ponoszonych strat,       
bardziej korzystne jest wcześniejsze zakończenie     
nieopłacalnego przedsięwzięcia, niż jego dalsza     
kontynuacja. W tym celu, tak jak i w omawianym w          
przypadku, niezbędne może okazać się poniesienie      
określonych wydatków. Za w pełni słuszne należy uznać        
stanowisko, zgodnie z którym wydatki mające na celu        
zmniejszenie straty związanej z prowadzoną     
działalnością można uznać za wydatki stanowiące koszt       
uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, aby      
wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące      
powstaniu takich wydatków tak, aby w razie potrzeby nie         

budziło wątpliwości, że ich celem było uzyskanie       
przychodów lub zachowanie/zabezpieczenie źródła    
przychodów. 
 
Wszystkie obiekty noclegowe mogą ubiegać się o 

bezpłatny certyfikat bezpieczeństwa 
 
Informujemy, że Polska Organizacja Turystyczna     
stworzyła program autocertyfikacji. Akcja ma zapewnić      
Polakom dostęp do informacji na temat obiektów       
przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z      
wytycznymi GIS. Skierowana jest do wszystkich      
podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie      
Polski. Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe.      
Znak graficzny może być używany do działań       
marketingowych przez rok od momentu potwierdzenia      
przestrzegania zasad i wytycznych. 
 

Jak działa program autocertyfikacji? 
 

Właściciel miejsc noclegowych może wejść na stronę       
bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl i wypełnić formularz, w     
którym deklaruje, czy spełnia wytyczne. Jest to tzw. karta         
dostosowania obiektu przygotowana na podstawie     
wytycznych dla funkcjonowania hoteli/pensjonatów w     
trakcie epidemii COVID-19 oraz – o ile świadczą takie         
usługi – dla gastronomii. Jeśli dany obiekt zadeklaruje,        
że spełnia wytyczne, będzie mógł się posługiwać       
graficznym znakiem „Obiekt Bezpieczny    
Higienicznie”. Lista autocertyfikowanych obiektów    
będzie dostępna na stronie bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl     
i będzie systematycznie aktualizowana.  
 

W kolejnym etapie projektu regionalne i lokalne       
organizacje turystyczne przeprowadzą wizytacje    
losowo wybranych obiektów. W przypadku     
niestosowania się obiektu do wytycznych, których      
stosowanie deklarował, zostanie mu odebrane prawo do       
używania znaku graficznego „Obiekt bezpieczny     
higienicznie” oraz zostanie usunięty ze strony      
prezentującej obiekty biorące udział w akcji.      
Równocześnie POT ogłosiła, że od wtorku 9 czerwca        
odbędzie się cykl webinarów z lekarzem epidemiologiem       
dla poszczególnych rodzajów obiektów noclegowych.     
Szczegóły mają być ogłoszone na stronie      
https://www.pot.gov.pl/pl 
 
Źródło: gov.pl, prawo.pl 
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