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Z zaniechaniem inwestycji może wiązać 
się obowiązek uiszczenia przez podatnika 
kar umownych, np. niewywiązanie się 
z terminu określonego w umowie będzie 
skutkowało naliczeniem kary umownej. Na 
podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych nie uważa się za koszty uzyskania 
przychodów kar umownych i odszkodo-
wań z tytułu wad dostarczonych towarów, 
wykonanych robót i usług oraz zwłoki 
w dostarczeniu towaru wolnego od wad 
albo zwłoki w usunięciu wad towarów al-
bo wykonanych robót i usług. W konsek-
wencji przepis ten wyłącza z kosztów uzy-
skania przychodów kary umowne i od-
szkodowania wyłącznie z tytułów w nim 
wymienionych.

 W zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy zam-
kniętym katalogu wydatków niezalicza-
nych do kosztów uzyskania przychodów, 
ustawodawca uwzględnił kary umowne 
i odszkodowania z tytułu: 
�  wad dostarczonych towarów,
�  wad wykonanych robót,
�  wad wykonanych usług,
�  zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego 

od wad,
�  zwłoki w usunięciu wad towarów,
�  zwłoki w usunięciu wad wykonanych 
usług .

Jest to katalog zamknięty. Wymienione 
w treści przepisu kary umowne i odszko-
dowania wiążą się z nienależytym wyko-
naniem zobowiązań. Celem tego przepisu 
jest zatem uniemożliwienie pomniejszenia 
podstawy opodatkowania o koszty ponie-
sione w związku z nienależytym wykona-
niem zobowiązania. 

Kara umowna naliczona z tytułu niewy-
wiązania się z terminu określonego 
w umowie nie mieści się we wskazanym 
wyżej art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. Co do tych kar, wskazać na-
leży, że niewymienienie ich w negatyw-
nym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 
pkt 22 ustawy nie oznacza, że automaty-
cznie można takie wydatki uznać za koszt 
podatkowy. Pomiędzy poniesionym ko-
sztem a potencjalnym przychodem musi 
bowiem zaistnieć związek przyczynowo – 
skutkowy, albowiem musi być to wydatek 
poniesiony w celu zachowania albo zabez-

pieczenia źródła przychodów. 

Zatem, w przypadku konieczności zapła-
cenia przedmiotowej kary, należy zbadać, 
czy zostanie spełniona ogólna przesłanka 
wynikająca z art. 15 ust. 1 ustawy, tj. czy 
istnieje związek przyczynowo – skutkowy 
poniesionych wydatków z przychodem, 
czy też wydatki te służyły zachowaniu lub 
zabezpieczeniu źródła przychodów. 

Jednocześnie podkreślić należy, że nałożo-
ne kary nie mogą wynikać z nieracjonalne-
go i pozbawionego należytej staranności 
działania podatnika. Niezwykle istotne, 
jest aby obiektywna ocena działań podat-
nika skutkowała możliwością uznania ich 
za racjonalne, podjęte przy zachowaniu 
zasad staranności, które to działania mu-
szą cechować przedsiębiorcę prowadzące-
go działalność gospodarczą. Wobec po-
wyższego, jeżeli podatnik działał przy za-
chowaniu zasad należytej staranności, 
a naliczona kara wynika z okoliczności, na 
które nie miał wpływu i jest związana 
z uzyskiwanym przez nią przychodem 
w ramach prowadzonej działalności, to 
uznać ją należy za koszty poniesione 
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w celu zachowania oraz zabezpieczenia 
źródła przychodu. 

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego 
pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1996, 
przez pojęcie „zachować” („zachowywać”) 
należy rozumieć „dochować coś w stanie 
nie zmienionym, nie naruszonym, utrzy-
mać”. Natomiast „zabezpieczyć” („zabez-
pieczać”) oznacza „uczynić bezpiecznym – 
nie zagrożonym; dać ochronę, ochronić”. 
Można zatem przyjąć, iż koszty poniesione 
na zachowanie źródła przychodu to takie 
koszty, które poniesione zostały, aby przy-
chody z danego źródła przychodów w dal-
szym ciągu występowały w nienaruszo-
nym stanie oraz aby takie źródło w ogóle 
dalej istniało. Natomiast jako zabezpiecze-
nie źródła przychodów powinno się przyj-
mować koszty poniesione na ochronę 
istniejącego źródła przychodów, w taki 
sposób, aby to źródło funkcjonowało 
w bezpieczny sposób. Istotą tego rodzaju 
kosztów jest ich obligatoryjne poniesienie 
w celu nie dopuszczenia do utraty źródła 
przychodu w przyszłości. 

Kara umowna zapłacona z tytułu nieter-

minowego wykonania usługi może stano-
wić koszt uzyskania przychodów na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy, choć istnieje 
ryzyko podatkowe zakwestionowania 
tego stanowiska, że względu na fakt, że 
była ona wynikiem uchybienia terminu. 
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