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Podatnik posiada kredyt obrotowy tzw. 
kredyt w rachunku. W związku z tym, że 
kredyt jest wykorzystywany w całości 
w działalności gospodarczej odsetki od 
tego kredytu są kosztem uzyskania przy-
chodów. Równocześnie jednak z analizy 
sprawozdań finansowych podatnika wy-
nika, że konieczność korzystania z kredytu 
jest ściśle powiązana z nadmiernym od-
pływem środków firmowych do majątku 
prywatnego ( transfer środków wyższy niż 
na to pozwala dochodowość firmy).

W ocenie autora takie działanie podatnika 
jest niezgodne z przepisami ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. 
Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 tej koszta-
mi uzyskania przychodów są wszelkie ko-
szty poniesione w celu osiągnięcia, zacho-
wania albo zabezpieczenia źródła przy-
chodów, z wyjątkiem kosztów wymienio-
nych w art. 23 ustawy. Wydatek jest uzna-
ny za koszt uzyskania przychodów gdy ma 
wpływ na powstanie lub zwiększenie przy-
chodu. Poniesione wydatki mogą zostać 
uznane za koszty uzyskania przychodów 
pod warunkiem, że podatnik wykaże ich 
związek z prowadzoną działalnością gos-

podarczą, ich poniesienie ma lub może 
mieć wpływ na wielkość osiągniętego 
przychodu, wydatki te nie są wymienione 
w tej grupie wydatków i odpisów, których 
zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy nie uważa 
się za koszty uzyskania przychodów. 
W myśl art. 23 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy, 
nie uważa się za koszty uzyskania przy-
chodów, wydatków na spłatę pożyczek 
(kredytów), z wyjątkiem skapitalizowa-
nych odsetek od tych pożyczek (kredy-
tów). 

W omawianej sytuacji podatnik wyko-
rzystuje kredyt do celów innych aniżeli 
związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarcza. W konsekwencji zaniża pod-
stawę opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych. Z takim dzia-
łaniem wiąże się ryzyko powstania zale-
głości podatkowej oraz naliczenia odsetek 
podatkowych z tytułu tych zaległości. Co 
więcej, działanie tego typu jest penalizo-
wane na gruncie Kodeksu Karnego Skar-
bowego. Zgodnie z art. 54. § 1 KKS po-
datnik, który uchylając się od opodatko-
wania, nie ujawnia właściwemu organowi 
przedmiotu lub podstawy opodatkowania 

lub nie składa deklaracji, przez co naraża 
podatek na uszczuplenie, podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych albo 
karze pozbawienia wolności, albo obu tym 
karom łącznie. 
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