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Dywidenda jest częścią zysku netto (po opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym) spółki 
kapitałowej przeznaczoną do podziału po-
między udziałowców lub akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 wrze-
śnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych  
wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością ma prawo do udziału w zysku wynika-
jącym z rocznego sprawozdania finansowego 
i przeznaczonym do podziału uchwałą zgro-
madzenia wspólników. Oznacza to, że podję-
cie uchwały zgromadzenia wspólników o po-
dziale zysku ( dywidendy) powoduje, że po 
stronie wspólnika powstaje roszczenie o wy-
płatę dywidendy a po stronie spółki uchwała 
skutkuje powstaniem zobowiązania. Roszcze-
nie o wypłatę dywidendy, które udziałowiec 
nabywa w następstwie podjęcia uchwały 
zgromadzenia wspólników jest uprawnie-
niem o charakterze obligacyjnym. W sytuacji, 
gdy spółka nie wypłaci dywidendy, udziało-
wiec może dochodzić tego roszczenia na 
drodze sądowej. 

Rozpatrując skutki wypłaty dywidendy rze-
czowej na gruncie przepisów ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych  wskazać należy, że ustawa 
o podatku dochodowym od osób prawnych 

nie zawiera definicji przychodu. Ustawoda-
wca w art. 12 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych podaje je-
dynie przykładowe kategorie pożytków, któ-
rych otrzymanie kreuje przychód podatkowy. 
Jednocześnie w art. 14 ust. 1 określa sposób 
ustalania przychodów z odpłatnego zbycia 
rzeczy i prawa majątkowych. 

Dywidenda pieniężna, która stanowi czysty 
zysk po opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym jest dla spółki wypłacającej neutralna 
podatkowo. Wiąże się to z zasadą zakazu 
podwójnego opodatkowania. Dywidenda 
pieniężna została już opodatkowana podat-
kiem dochodowym, zatem jej wypłata nie 
wiąże się z powstaniem przychodu po stronie 
spółki ją wypłacającej. W sytuacji zaś dywi-
dendy rzeczowej, składnik majątkowy trakto-
wany jako dywidenda nie został opodatko-
wany. Zatem wyzbycie się go przez spółkę 
rodzi obowiązek podatkowy. Spółka jako 
dłużnik przenosząc na udziałowca jako wie-
rzyciela własność swojego składnika majątku 
realizuje swoje zobowiązanie wypłaty dywi-
dendy. Nie można przy tym uznać, że w ta-
kim przypadku składniki majątkowe pełnią 
de facto funkcję pieniądza i dywidenda rze-
czowa podobnie jak pieniężna jest neutralna 
podatkowo. Składniki majątkowe przekazane 

wspólnikowi na własność stanowią element 
majątku spółki, który wcześniej nie podlegał 
opodatkowaniu. Powyższe znajduje potwier-
dzenie m.in. w wyroku WSA w Krakowie 
z dnia 24.11.2011r., sygn. I SA/Kr 1619/11.

Zdaniem organów podatkowych przeniesie-
nie własności nieruchomości na wspólników 
skutkuje po stronie przenoszącego własność 
dłużnika powstaniem przychodu z odpłatne-
go zbycia nieruchomości na podstawie art. 
12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych z zastrzeżeniem art. 14 ust 1 
tej ustawy. W spółce powstanie przychód po-
datkowy z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy 
lub praw majątkowych w wysokości wartości 
rynkowej udziałów, a jednocześnie odpowia-
dającej wartości dywidendy przeznaczonej 
do wypłaty.

Zamów Audyt Podatkowy w ISP:
- Bezpieczeństwo rozliczeń finansowych
- Legalne usunięcie sankcji karno skarbowych
- Diagnoza prawidłowości rozliczeń
- Korekty deklaracji
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