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Zgodnie ze  Słownikiem Języka Polskiego 
PWN „kaucja” to suma pieniężna złożona 
jako gwarancja dotrzymania zobowiązania 
i stanowiąca odszkodowanie w razie nie-
dopełnienia zobowiązania. Jest to zabez-
pieczenie wykonania umowy ustanowio-
ne na wypadek, gdyby strona umowy, 
która złożyła kaucję nie wywiązała się 
z niej. Co do zasady, kaucja nie jest zalicza-
na na poczet ceny i podlega zwrotowi po 
zrealizowaniu warunków umowy. Nie jest 
to również zaliczka, zadatek, przedpłata 
czy rata.

W przypadku, gdy spółka w zawartej umo-
wie zobowiązana została do wpłaty na 
rzecz kontrahenta kaucji przeznaczonej na 
zagwarantowanie zobowiązań wynikają-
cych z umowy, kaucja ta nie może być „na 
bieżąco” uznana za koszt uzyskania przy-
chodu spółki. Decyduje o tym zwrotny 
charakter tego świadczenia. Kosztami uzy-
skania przychodu mogą być wyłącznie 
wydatki o charakterze definitywnym, tj. 
nie podlegające zwrotowi.

W momencie wystąpienia okoliczności, 

które uprawniają wierzyciela do zaspoko-
jenia się z kaucji, kwota wpłacona tytułem 
zabezpieczenia na poczet zawartej umo-
wy najmu traci swój kaucyjny charakter. 
Nie znajdzie zastosowania wyłączenie 
przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 22 usta-
wy o podatku dochodowym od osób 
prawnych odnoszące się do kar umow-
nych i odszkodowań z tytułu wad towarów 
i usług bądź zwłoki w dostarczeniu towaru 
wolnego od wad. Wyłączenie to nie obej-
muje zatem wydatków związanych z od-
powiedzialnością kontraktową z tytułu 
innego rodzaju uchybień w wykonaniu 
zobowiązania umownego. Oznacza to, że 
kary umowne i odszkodowania inne niż 
wymienione, w tym odszkodowania za 
zerwanie umowy, mogą stanowić koszt 
uzyskania przychodów pod warunkiem, że 
spełniają ogólny warunek określony w art. 
15 ust. 1, tj. poniesienia ich w celu uzyska-
nia przychodu.
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