
W wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt I 
SA/Gl 369/12 Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Gliwicach uznał, iż mając na uwadze cel 
wprowadzenia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz jego logiczne konsekwencje związane 
z wprowadzeniem art. 15 ust. 1k pkt 1 usta-
wy, należy stwierdzić, że jako przychód trak-
towana powinna być nominalna wartość 
udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, któ-
ra nie może podlegać szacowaniu przez or-
gany podatkowe w każdym tym przypadku, 
gdy wartość rynkowa jest podawana przez 
podatnika w rzeczywistej wysokości. Możli-
wość odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 
1-3 ustawy wynikająca z art. 12 ust. 1 pkt 7 
dotyczy wyłącznie ustalania wartości rynko-
wej przedmiotu zbycia, a tym samym okreś-
lenia wartości rynkowej aportu, a nie warto-
ści obejmowanych udziałów, czy akcji.

W uzasadnieniu podkreślono, iż jeżeli usta-
wodawca przyjąłby jako zasadę przyjmo-
wanie wartości rynkowej obejmowanych 
udziałów/akcji, to nie ujmowałby w prze-
pisach wprost, że przychodem wspólnika 
wnoszącego do spółki kapitałowej wkład 
niepieniężny w postaci innej niż przedsię-

biorstwo lub jego zorganizowana część jest 
nominalna wartość takich obejmowanych 
udziałów/akcji. W praktyce, w przypadku 
podwyższania kapitału zakładowego, war-
tość rynkowa udziałów/akcji, prawie zawsze 
odbiega od ich wartości nominalnej.
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