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Zaniechana inwestycja – koszt uzyskania przychodu
 - CIT
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Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych kosztami uzys-
kania przychodów są koszty poniesione w celu 
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem 
kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. 

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszel-
kie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wy-
datki związane z prowadzoną działalnością gos-
podarczą, których celem jest osiągnięcie, zabez-
pieczenie bądź za-chowanie źródła przychodów 
i które nie zostały wyłączone z kosztów na 
podstawie art. 16 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawodaw-
ca dozwala rozliczyć w kosztach podatkowych 
koszty inwestycji, która nie została przez podat-
nika dokończona, nie żądając spełnienia jakiś 
dodatkowych warunków, np. zaniechania 
z określonych powodów. 

Zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, koszty 
zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie 
zbycia inwestycji lub ich likwidacji. 

Ustawodawca nie wprowadził do przepisów 
podatkowych definicji legalnej pojęcia „likwi-
dacja inwestycji”. Dlatego też należy posłużyć się 
wykładnią językową tego pojęcia. Zgodnie z de-
finicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego 
PWN zlikwidować to powodować, że coś prze-
staje istnieć lub traci ważność, usuwać, pozby-
wać się czegoś”. 

Zatem na podstawie art. 15 ust. 4f ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych wydatki 
poniesione na niedokończoną inwestycję, mogą 
być kosztami uzyskania przychodów w dwóch 
sytuacjach: 
1. sprzedaży niedokończonej inwestycji, najle-
piej wraz z całą dokumentacją techniczną, proje-
ktem, opiniami, analizami, badaniem rynku itp.., 
aby nie było wątpliwości co do rezygnacji z niej. 
W takim bowiem przypadku poniesione koszty 
posłużą osiągnięciu przychodu ze sprzedaży 
inwestycji, a zatem wystąpi bezpośredni związek 
przyczynowo-skutkowy, 
2. zlikwidowania zaniechanej inwestycji.
 
Jednakże wykładnia art. 15 ust. 4f ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych daje 

podstawę do oceny, iż w ramach likwidacji za-
niechanej inwestycji, wystarczające do uznania 
kosztów wytworzenia czy nabycia dokumentacji 
inwestycyjnej, jako kosztów uzyskania przycho-
dów, jest podjęcie decyzji o trwałym i definityw-
nym odstąpieniu od dalszego prowadzenia za-
dania inwestycyjnego. W odniesieniu do tych 
nakładów, nie jest racjonalna ich fizyczna likwi-
dacja, również ze względów dowodowych, bo-
wiem zniszczenie nośników tych wartości poz-
bawiłoby podatnika możliwości udowodnienia 
rzeczywistego poniesienia kosztu w celu 
osiągnięcia przychodów. 

W takim przypadku wystarczające do uznania 
kosztów zaniechanej inwestycji jest podjęcie 
decyzji o zaniechaniu inwestycji, wykreślenie 
inwestycji z ewidencji rachunkowej i sporządze-
nie protokołu likwidacyjnego, dokumentującego 
skutki decyzji o zaniechaniu inwestycji. Warun-
kiem uznania tych wydatków za koszty podat-
kowe jest, aby efekt nakładów poniesionych na 
zaniechaną inwestycję nie był wykorzystywany 
w przyszłości.
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