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Wyp³ata dywidendy w spó³ce z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ na tle kodeksu spó³ek handlowych

i ustaw podatkowych

1. Istota spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
Na gruncie prawa polskiego spó³ka z o.o. zaliczana jest do grupy spó³ek

handlowych o charakterze kapita³owym, wyposa¿onych w osobowo�æ praw-
n¹ (por. art. 1 § 2 oraz art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. � Kodeks
spó³ek handlowych1).

W my�l art. 151 § 1 �spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ mo¿e
byæ utworzona przez jedn¹ albo wiêcej osób w ka¿dym celu prawnie
dopuszczalnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej�. Nale¿y równie¿ zwró-
ciæ uwagê na regulacjê p³yn¹c¹ z § 2 tego¿ artyku³u, którego moc¹ usta-
wodawca zakaza³ tworzenia tych podmiotów przez inn¹ jednoosobow¹
spó³kê z o.o. (chodzi o zawi¹zanie spó³ki wy³¹cznie przez inn¹ jednooso-
bow¹ spó³kê z o.o.).

Zgodnie z art. 163 kodeksu spó³ek handlowych (dalej jako k.s.h.) do
powstania tego podmiotu niezbêdne jest:

1) zawarcie umowy spó³ki (umowa powinna byæ zawarta w formie aktu
notarialnego),

2) wniesienie przez wspólników wk³adów na pokrycie ca³ego kapita³u
zak³adowego, a w razie objêcia udzia³u za cenê wy¿sz¹ od warto�ci no-
minalnej, tak¿e wniesienie nadwy¿ki,
1 Dz.U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1037.
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3) powo³anie zarz¹du,
4) ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, je¿eli wymaga

tego ustawa lub umowa spó³ki,
5) wpisanie spó³ki do rejestru.
Dodaæ nale¿y, ¿e w my�l art. 157 § 1 omawianej ustawy, umowa spó³ki

z o.o. powinna okre�laæ firmê i siedzibê tego podmiotu, przedmiot jego
dzia³alno�ci, wysoko�æ kapita³u zak³adowego, liczbê i warto�æ nominaln¹
udzia³ów objêtych przez poszczególnych wspólników oraz czas trwania
spó³ki (oczywi�cie wtedy, gdy umowa zostaje zawarta na pewien okres
czasowy). Ponadto z umowy tej winno wynikaæ, czy wspólnik mo¿e mieæ
wiêcej ni¿ jeden udzia³. Zaznaczyæ wypada, i¿ �je¿eli spó³kê tworzy jedna
osoba, wymagania te dotycz¹ aktu za³o¿ycielskiego sporz¹dzonego przez
jednego wspólnika�1a.

Zgodnie z art. 161 § 1 k.s.h., z chwil¹ zawarcia umowy spó³ki powstaje
tzw. spó³ka z o.o. w organizacji. Podmiot ten, zgodnie z art. 12 k.s.h., z
chwil¹ wpisania do rejestru (por. ustawê z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym
Rejestrze S¹dowym2) uzyskuje osobowo�æ prawn¹, tym samym staj¹c siê
niejako t¹ �w³a�ciw¹� spó³k¹ z o. o.

Dodaæ nale¿y, i¿ w my�l regulacji wynikaj¹cej z art. 154 § 1 k.s.h.,
minimalna wysoko�æ kapita³u zak³adowego spó³ki z o.o. musi wynosiæ co
najmniej 50 000 z³otych (na jego poczet wspólnicy mog¹ wnie�æ dwa rodzaje
wk³adów: wk³ady pieniê¿ne oraz wk³ady niepieniê¿ne, tzw. aporty). Ka-
pita³ ten, w my�l art. 152 k.s.h., dzieli siê na udzia³y o równej albo nie-
równej wysoko�ci nominalnej (warto�æ udzia³u nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 500
z³otych). Trzeba te¿ podkre�liæ, i¿ w materii powy¿szej ustawodawca prze-
widzia³ w stosunku do podmiotów ju¿ istniej¹cych zastosowanie dwueta-
powego okresu karencji. Mianowicie, w my�l art. 624 § 1 k.s.h. spó³ki
istniej¹ce ju¿ przed rozpoczêciem okresu obowi¹zywania tego aktu praw-
nego powinny w okresie do trzech lat od dnia jego wej�cia w ¿ycie podnie�æ
swój kapita³ zak³adowy do poziomu ustalonego na wysoko�ci co najmniej
25 000 z³otych (przy jednoczesnym podniesieniu minimalnej warto�ci udzia³u
do poziomu 500 z³otych). Natomiast najpó�niej w terminie piêciu lat od

1a A. W i � n i e w s k i, Wprowadzenie, [w:] Kodeks spó³ek handlowych z przepisami
oko³okodeksowymi, Warszawa 2001, s. 42.
2 Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 z pó�n. zm.
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dnia wej�cia w ¿ycie k.s.h. powy¿sze podmioty musz¹ dysponowaæ ju¿
kapita³em zak³adowym w wysoko�ci ustalonej na minimalnym poziomie
50 000 z³otych.

Jak zaznaczono w niniejszych rozwa¿aniach, to umowa spó³ki powinna
okre�laæ, czy wspólnik mo¿e mieæ tylko jeden, czy te¿ wiêcej udzia³ów
(je¿eli bêdzie istnia³a taka mo¿liwo�æ, wówczas udzia³y powinny byæ rów-
ne). Dodaæ nale¿y, ¿e w przypadku wyst¹pienia powy¿szej sytuacji udzia³y
bêd¹ równie¿ niepodzielne. Tym niemniej warto zaznaczyæ, i¿ w ¿adnym
wypadku udzia³y nie mog¹ zostaæ objête poni¿ej ich warto�ci nominalnej.
W sytuacji natomiast, gdy udzia³ w spó³ce obejmowany jest po cenie wy¿szej
od warto�ci nominalnej, stosown¹ nadwy¿kê nale¿y przelaæ do kapita³u
zapasowego spó³ki ( por. art. 154 § 3 k.s.h.). Udzia³y wyra¿aj¹ wniesiony
do spó³ki maj¹tek, a jednocze�nie legitymuj¹ ich w³a�ciciela jako cz³onka-
udzia³owca danej spó³ki z o.o. Inaczej mówi¹c, udzia³ zarówno legitymuje,
jak i potwierdza w sposób bezwarunkowy uczestnictwo jej w³a�ciciela w
kapitale zak³adowym spó³ki, uczestnictwo skutkuj¹ce miêdzy innymi sze-
roko postrzegan¹ partycypacj¹ w dochodach kapita³owych p³yn¹cych z tego
podmiotu. Reasumuj¹c: �udzia³ stanowi wyraz cz³onkostwa wspólnika w
spó³ce oraz s³u¿¹cych mu z tego tytu³u praw, przede wszystkim prawa do
odpowiedniej czê�ci osi¹gniêtego przez spó³kê zysku�3.

Z punktu widzenia zagadnieñ zwi¹zanych z partycypacj¹ wspólnika w
wyp³acanej przez dan¹ spó³kê z o.o. dywidendzie, za istotne nale¿y uznaæ
rozró¿nienie udzia³ów dokonane pod k¹tem okre�lonych uprawnieñ udzia-
³owców. Dlatego te¿ mo¿emy tu wyró¿niæ udzia³y zwyk³e i tzw. udzia³y
uprzywilejowane. Zwa¿yæ nale¿y, i¿ w my�l art. 174 § 2, wystêpowanie
tych udzia³ów (uprzywilejowanych) musi wynikaæ z umowy spó³ki. Arty-
ku³ ten bowiem stanowi w swojej tre�ci, ¿e �je¿eli umowa spó³ki przewi-
duje udzia³y o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny byæ
w umowie okre�lone (udzia³y uprzywilejowane)�. Dodaæ trzeba, ¿e to szcze-
gólne uprzywilejowanie mo¿e równie¿ dotyczyæ prawa do dywidendy (por.
art. 174 § 3 k.s.h.).

Charakteryzuj¹c pokrótce pojêcie dywidendy, mo¿na stwierdziæ, i¿
�dywidenda jest dochodem z kapita³ów zaanga¿owanych w dzia³alno�æ
gospodarcz¹ spó³ki, bez wzglêdu na to, w jakiej formie jest wyp³acona. Jest

3 J. K u f e l, W. S i u d a, Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznañ 1998, s. 52.
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ona zatem swoistym wynagrodzeniem za ryzyko wynikaj¹ce z postawienia
kapita³ów do dyspozycji spó³ki�4.

2. Prawo do dywidendy na gruncie kodeksu spó³ek handlowych
Za generaln¹ podstawê prawn¹ umo¿liwiaj¹c¹ udzia³owcom partycypo-

wanie w zyskach spó³ki z o.o. mo¿na uznaæ regulacjê zawart¹ w art. 191
k.s.h. Artyku³ ten bowiem w § 1 stanowi, ¿e wspólnik ma prawo do udzia³u
w wynikaj¹cym z rocznego sprawozdania finansowego zysku, który moc¹
uchwa³y zgromadzenia wspólników zosta³ przeznaczony do stosownego
podzia³u. Na marginesie niniejszych rozwa¿añ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e prawo
wspólników (udzia³owców) spó³ki o.o. do udzia³u w zyskach tego podmio-
tu (w tym do dywidendy) mo¿na uznaæ za de facto g³ówne prawo maj¹t-
kowe im przys³uguj¹ce. Dodaæ mo¿na, i¿ zgromadzenie wspólników, w
my�l art. 231 k.s.h., powinno podj¹æ stosown¹ uchwa³ê o podziale zysku
na swoim zwyczajnym zgromadzeniu, które winno odbyæ siê w terminie
sze�ciu miesiêcy po up³ywie roku obrotowego. Zgodnie bowiem z § 2 pkt
2 tego¿ artyku³u, przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspól-
ników powinno byæ �powziêcie uchwa³y o podziale zysku albo pokryciu
straty, je¿eli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zosta³y wy³¹czone spod
kompetencji zgromadzenia wspólników�. Artyku³ 191 § 2 stanowi te¿, ¿e
inny sposób podzia³u zysku (ni¿ ten, który wynika z art. 191 § 1) mo¿e
przewidywaæ umowa danej spó³ki z o.o., W my�l art. 245 k.s.h., uchwa³a
o podziale zysku winna zostaæ podjêta bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
(o ile umowa spó³ki nie zawiera w tej materii odmiennych postanowieñ).
Tym niemniej, jak siê wydaje, w praktyce mo¿e zaistnieæ sytuacja, w której
zgromadzenie wspólników moc¹ stosownego g³osowania nie podejmie
uchwa³y o wyp³acie dywidendy (wy³¹czy zysk od podzia³u miêdzy wspól-
ników).

Wydaje siê równie¿, i¿ ze wzglêdu na okre�lon¹ pewno�æ prawn¹, jak
i szeroko postrzegane bezpieczeñstwo obrotu, powy¿sze uprawnienie (dla
tego organu) winno wynikaæ z regulacji zawartych b¹d� to w umowie spó³ki,
b¹d� to w zmianie tej¿e umowy.

4 M. S i e r p i ñ s k a, Polityka dywidend w spó³kach kapita³owych, Warszawa-Kraków
1999, s. 50.
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W omawianej kwestii nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na § 3 art. 191
k.s.h., który stwierdza: �je¿eli umowa spó³ki nie stanowi inaczej, zysk przy-
padaj¹cy wspólnikom dzieli siê w stosunku do udzia³ów�. Inaczej mówi¹c,
uprawnionymi do otrzymania dywidendy bêd¹ ci wspólnicy, którym zgod-
nie z art. 193 § 1 k.s.h. �...udzia³y przys³ugiwa³y w dniu powziêcia uchwa³y
o podziale zysku�. Warto zauwa¿yæ, ¿e zgromadzenie wspólników (o ile
oczywi�cie posiada stosowne upowa¿nienie wynikaj¹ce z umowy spó³ki)
mo¿e okre�liæ tzw. dzieñ dywidendy. Mianem tym okre�la siê dzieñ, wed³ug
którego ustala siê listê wspólników uprawnionych do otrzymania stosownej
dywidendy za dany rok obrotowy. Zgromadzenie wspólników winno wy-
znaczyæ dzieñ dywidendy w ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia powziêcia
uchwa³y o podziale zysków.

Natomiast je�li chodzi o okre�lenie kwoty przeznaczonej do podzia³u
miêdzy uprawnionych wspólników, nale¿y posi³kowaæ siê regulacj¹ zawar-
t¹ w art. 192 omawianej ustawy. Stanowi on bowiem w swojej tre�ci, ¿e
�kwoty przeznaczone do podzia³u miedzy wspólników nie mog¹ przekra-
czaæ zysku za ostatni rok obrotowy, powiêkszonego o kwoty przekazane
na kapita³y (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego
o poniesion¹ stratê oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utwo-
rzone zgodnie z ustaw¹ lub umow¹ spó³ki, które nie mog¹ byæ przezna-
czone na wyp³atê dywidendy�. Opieraj¹c siê na powy¿szej regulacji, w
sposób generalny mo¿na stwierdziæ, i¿ �w praktyce do realnego podzia³u
zysku miêdzy wspólników spó³ki pozostanie kwota stanowi¹ca ró¿nicê
miêdzy czystym zyskiem spó³ki a wielko�ci¹ odpisów na wskazane powy-
¿ej kapita³y (fundusze) spó³ki�5.

Tym niemniej, jak zaznaczono w niniejszych rozwa¿aniach, w materii
tej bêd¹ mog³y zachodziæ pewne ró¿nice pomiêdzy zasadami naliczania
dywidendy dla udzia³ów zwyk³ych a zasadami obowi¹zuj¹cymi w stosunku
do udzia³ów uprzywilejowanych. Na udzia³ uprzywilejowany, zgodnie z
art. 196 k.s.h., mo¿na przyznaæ dywidendê, która przewy¿szaæ bêdzie nie
wiêcej ni¿ o po³owê dywidendê przys³uguj¹c¹ udzia³om nieuprzywilejowa-
nym. Co wa¿ne, udzia³y uprzywilejowane w zasadzie nie korzystaj¹ z
pierwszeñstwa zaspokojenia w zakresie dywidendy przed udzia³ami zwy-

5 A. D a r a ¿, Dywidenda w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ � wybrane za-
gadnienia bilansowe i podatkowe, Monitor Podatkowy 2000, nr 7, s. 11.
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k³ymi. O ewentualnym pierwszeñstwie takich udzia³ów winna stanowiæ
umowa spó³ki. Warto dodaæ, i¿ korzy�ci p³yn¹ce z tytu³u posiadania udzia-
³ów uprzywilejowanych mog¹ równie¿ warunkowaæ mo¿no�æ otrzymania
dywidendy za te lata, za które spó³ka jej nie wyp³aca³a (dywidenda sku-
mulowana, wyp³acana z zysku lat nastêpnych, do piêciu lat wstecz). Pod-
stawê prawn¹ do tego twierdzenia znale�æ mo¿na w art. 197 k.s.h., który
stanowi: i¿ �je¿eli umowa spó³ki przyznaje prawo do dywidendy uprzywi-
lejowanej niewyp³aconej w latach poprzednich, powinna okre�laæ najwy¿-
sz¹ liczbê lat, za które dywidenda mo¿e byæ wyp³acona z zysku w nastêp-
nych latach; okres ten nie mo¿e przekraczaæ piêciu lat�.

Omawiaj¹c niniejsze zagadnienia, nale¿y zwróciæ uwagê na pewne istotne
uprawnienie przys³uguj¹ce zarz¹dowi danej spó³ki z o.o. Mianowicie, na
mocy upowa¿nienia p³yn¹cego z umowy spó³ki, zarz¹d bêdzie w³adny do
wyp³aty wspólnikom okre�lonych zaliczek na poczet przewidywanej dywi-
dendy za dany rok obrotowy. Sytuacja powy¿sza bêdzie mog³a w praktyce
zaistnieæ wtedy, gdy � jak zaznaczono powy¿ej � zarz¹d bêdzie dyspono-
wa³ stosownym umownym upowa¿nieniem oraz gdy spó³ka bêdzie posia-
da³a odpowiednie, wystarczaj¹ce na wyp³atê tych¿e zaliczek �rodki finan-
sowe (argumentum z art. 194 k.s.h.).

Ponadto zaliczki te bêdzie mo¿na wyp³aciæ, gdy sprawozdanie finan-
sowe sporz¹dzone za ostatni rok obrotowy wykazywaæ bêdzie zysk. Co
wa¿niejsze powy¿sze zaliczki w my�l art. 195 § 1 k.s.h. stanowiæ mog¹
�...najwy¿ej po³owê zysku osi¹gniêtego od koñca ostatniego roku obroto-
wego, powiêkszonego o niewyp³acone zyski z poprzednich lat obrotowych
oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowi¹zkowych
kapita³ów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustaw¹ lub umow¹ spó³ki�.

Podnie�æ nale¿y, ¿e przy wyp³atach zaliczek dokonywanych na poczet
przewidywanej dywidendy nie bêd¹ obowi¹zywa³y omówione w niniej-
szych rozwa¿aniach uprawnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem udzia³ów
uprzywilejowanych (por. art. 195 § 2 k.s.h.).

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, warto zaznaczyæ, ¿e uchwa³a
zgromadzenia wspólników, dotycz¹ca wyp³aty podzielonego miêdzy udzia-
³owców zysku (dywidendy), winna okre�laæ termin tego przysporzenia.
Ponadto mo¿na przyj¹æ, i¿ w sytuacji gdy moc¹ art. 191 § 2 k.s.h. umowa
spó³ki wy³¹czy³a spod kompetencji zgromadzenia wspólników mo¿no�æ
podzia³u tego zysku, termin winien wynikaæ z odpowiednich postanowieñ
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umownych. W skrajnym przypadku, w sytuacji braku tego¿ oznaczenia,
zysk winien zostaæ wyp³acony natychmiast po podjêciu uchwa³y przez
zgromadzenie wspólników lub te¿ po zaj�ciu okre�lonych, dopuszczaj¹-
cych do tego¿ rozporz¹dzenia sytuacji umownych6. Jednak¿e wydaje siê,
i¿ ze wzglêdu na okre�lon¹ pewno�æ obrotu, termin powy¿szy powinien
zostaæ tak ustalony, by obejmowa³ niezbêdny okres czasowy, konieczny do
dokonania wszelkich formalnych i merytorycznych przygotowañ do tego
typu czynno�ci prawnej. Innymi s³owy, nie powinien on byæ ani za d³ugi
(w trosce o interesy udzia³owców), ani te¿ za krótki (patrz¹c na pewne
bezpieczeñstwo interesów samej spó³ki).

Ponadto wydaje siê, i¿ w sytuacji gdy zosta³y spe³nione wszelkie for-
malnoprawne wymogi niezbêdne do wyp³aty dywidendy (np. gdy zosta³a
podjêta stosowna uchwa³a z podaniem terminu wyp³aty), a nie zosta³a ona
terminowo wyp³acona przez spó³kê, jej wspólnicy bêd¹ mogli skorzystaæ
z uprawnienia okre�lonego w art. 481 k.c. Zgodnie bowiem z § 1 powy¿szej
regulacji mo¿na stwierdziæ, i¿ �je¿eli d³u¿nik opó�nia siê ze spe³nieniem
�wiadczenia pieniê¿nego, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ odsetek za czas opó�nie-
nia, chocia¿by nie poniós³ ¿adnej szkody i chocia¿by opó�nienie by³o
nastêpstwem okoliczno�ci, za które d³u¿nik odpowiedzialno�ci nie ponosi�.
Dodaæ trzeba, ¿e je¿eli wysoko�æ odsetek za powy¿sze opó�nienie nie by³a
oznaczona, wierzyciel bêdzie móg³ ¿¹daæ naliczenia odsetek ustawowych
(por. art. 481 § 2 k.c.). Inaczej mówi¹c, udzia³owcom spó³ki z o.o. w przy-
padku zaistnienia opisanej sytuacji przys³ugiwaæ bêdzie prawo do nalicze-
nia odsetek ustawowych, nale¿nych im z tytu³u opó�nienia w wyp³acie
przys³uguj¹cej im dywidendy.

Koñcz¹c omawianie powy¿szych zagadnieñ, warto podnie�æ, i¿ w my�l
art. 198 § 1 k.s.h. wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postano-
wieniom umowy spó³ki otrzyma³ wyp³atê, zobowi¹zany jest do jej zwrotu.
Powy¿sze twierdzenie mo¿e w pewnych sytuacjach znale�æ zastosowanie
w materii stanowi¹cej przedmiot niniejszych rozwa¿añ. Jak siê bowiem
wydaje, pojêcie wyp³aty mo¿e odnosiæ siê tak¿e do wyp³aty dywidendy.
Tym niemniej, by mo¿na by³o mówiæ o praktycznym zastosowaniu art. 198
§ 1 k.s.h., niezbêdnym bêdzie naruszenie b¹d� to przepisów prawa (np.
wyp³ata dywidendy w wysoko�ci wiêkszej ni¿ to wynika z odpowiednich

6 Por. M. A l l e r h a n d, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1934, s. 281.
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regulacji k.s.h.), b¹d� to regulacji umownych danej spó³ki z o.o. (np. gdy
umowa spó³ki zakazywaæ bêdzie podzia³u zysku miêdzy wspólników).

Obowi¹zek zwrotu nienale¿nie otrzymanej dywidendy zachodziæ bê-
dzie niezale¿nie od tego, czy dany wspólnik dzia³a³ w dobrej, czy te¿ w
z³ej wierze7. Ponadto zwa¿yæ nale¿y, ¿e cz³onkowie organów spó³ki, którzy
ponosz¹ odpowiedzialno�æ za takow¹ wyp³atê, bêd¹ odpowiadaæ za jej
zwrot solidarnie z odbiorc¹. Co istotne, od powy¿szej odpowiedzialno�ci
osoby zobowi¹zane nie bêd¹ mog³y zostaæ zwolnione. Zgodnie z § 4 oma-
wianego artyku³u, roszczenia o zwrot nienale¿nie wyp³aconej dywidendy
przedawniaj¹ siê z up³ywem trzech lat, licz¹c od dnia jej wyp³aty, z wy-
j¹tkiem roszczeñ wobec wspólnika, który wiedzia³ o jej bezprawno�ci (tzn.
bezprawno�ci otrzymanej wyp³aty).

3. Opodatkowanie dywidend na tle ustaw podatkowych
W przypadku gdy wspólnikami spó³ki z o.o. bêd¹ osoby fizyczne, wyp³ata

zysku, w my�l ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych8, stanowiæ bêdzie tzw. przychód z kapita³ów pieniê¿nych. W
my�l bowiem art. 17 ust. 1 pkt 4 powy¿szej ustawy, za przychód ten uznaje
siê miêdzy innymi dywidendy z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych,
których podstaw¹ uzyskania jest tytu³ prawny w postaci udzia³ów stano-
wi¹cych kapita³ tych¿e podmiotów. Ponadto w niniejszej materii mo¿na
przywo³aæ równie¿ regulacjê zawart¹ w rozdziale 5 ustawy podatkowej,
dotycz¹cym szczególnych zasad ustalania dochodu. Zgodnie bowiem z art.
24 ust. 5 tego¿ aktu prawnego mo¿na zauwa¿yæ, ¿e za dochód uzyskany
z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych ustawodawca uznaje dochód
faktycznie uzyskany z tego udzia³u. W kwestii stanowi¹cej przedmiot ni-
niejszych rozwa¿añ dochodem tym mo¿e byæ równie¿ dochód otrzymany
z tytu³u wyp³aty dywidendy w spó³ce z o.o. W sytuacji natomiast gdy w
poczet udzia³owców spó³ki z o.o. bêd¹ wchodziæ osoby prawne, otrzymana
dywidenda tak¿e bêdzie stanowiæ dochód z tytu³u udzia³u w zyskach tych
podmiotów. Opieraj¹c siê bowiem na art. 10 ustawy z dnia 15.02.1992 r.

7 Por. Kodeks handlowy. Spó³ka z o.o. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa-
Wroc³aw 1994, s. 70.
8 Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z pó�n. zm.
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o podatku dochodowym od osób prawnych9, mo¿na stwierdziæ, i¿ za do-
chód ten uwa¿aæ siê bêdzie dochód faktycznie uzyskany z tego udzia³u.

W my�l art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, dochody wspólników spó³ki z o.o. uzyskane z tytu³u dywidend
podlegaj¹ opodatkowaniu zrycza³towanym podatkiem dochodowym w
wysoko�ci 15% kwoty uzyskanego z tego tytu³u przychodu. W zwi¹zku z
powy¿szym mo¿na przyj¹æ, ¿e � dat¹ powstania obowi¹zku poboru podat-
ku jest dzieñ wyp³aty nale¿no�ci z tytu³u udzia³u w zysku osoby prawnej�10.

Co wa¿niejsze, podstawê opodatkowania (zarówno w przypadku udzia-
³owców bêd¹cych osobami fizycznymi, jak i prawnymi) stanowiæ bêdzie
ca³a kwota wyp³aconej dywidendy, tzn. kwota wyp³acona bez potr¹ceñ
kosztów uzyskania przychodu. Ponadto warto zaznaczyæ, ¿e �poniewa¿
dywidenda stanowi element podzia³u czystego zysku, nie mo¿e byæ trak-
towana przez spó³kê jako koszt uzyskania przychodów�11.

P³atnikiem podatku bêdzie spó³ka z o.o. W zwi¹zku z tym ci¹¿yæ bêdzie
na niej obowi¹zek obliczenia oraz uiszczenia nale¿no�ci podatkowej w³a-
�ciwemu dla podatnika urzêdowi skarbowemu ( por. art. 26 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych). P³atnik-spó³ka z o.o. zobowi¹-
zana bêdzie do dokonania powy¿szych czynno�ci prawnych w terminie do
siedmiu dni miesi¹ca nastêpnego po miesi¹cu, w którym dokonano wyp³a-
ty12. Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 3 omawianej ustawy, �w terminie prze-
kazania kwoty pobranego podatku p³atnicy s¹ obowi¹zani przes³aæ urzê-
dowi skarbowemu deklaracjê, a podatnikowi � informacjê o pobranym
podatku, sporz¹dzone wed³ug ustalonych wzorów�.

Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e dochody niektórych osób prawnych (udzia-
³owców spó³ki) uzyskiwane z tytu³u otrzymanej dywidendy w okre�lonych
sytuacjach zostan¹ zwolnione od podatku dochodowego. Sytuacja powy¿-
sza zaistnieje w praktyce wtedy, gdy udzia³owcy ci, w my�l art. 26 ust. 1
a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z³o¿¹ p³atnikowi (tzn.
spó³ce z o.o.), najpó�niej w dniu dokonania wyp³aty nale¿no�ci, o�wiad-

9 Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z pó�n. zm.
10 Por. pismo Ministerstwa Finansów z dnia 1.10.1996 r. Nr PO 4/AK 722-229/96.
11 W. B i e ñ, Dochody z kapita³ów i ich opodatkowanie, Warszawa 1999, s. 78.
12 Por. W. B i e ñ, op. cit., s. 87.
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czenie, i¿ przeznacz¹ dochody z dywidend na cele wymienione w art. 17
ust. 1 pkt 4-8 tej ustawy. Jednak¿e gwoli formalno�ci zaznaczyæ wypada,
¿e cele statutowe podmiotów wymienionych przez powy¿sz¹ regulacjê nie
musz¹ stanowiæ jedynych lub te¿ g³ównych celów zwi¹zanych z ich dzia-
³alno�ci¹ (teza ta znajduje swoje oparcie w braku regulacji obostrzaj¹cych
w ustawie podatkowej). Reasumuj¹c, �dla skorzystania ze zwolnienia prze-
widzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych jednostka musi spe³niaæ dwa warunki: jej celem statutowym musi
byæ dzia³alno�æ wymieniona w tym przepisie oraz uzyskane przez jednostkê
dochody musz¹ byæ wydatkowane na ten cel�13.

Jednak¿e gdy podatnicy, o których stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4-8,
wydatkuj¹ dochód uzyskany z tytu³u dywidendy (dochód, od którego p³at-
nik-spó³ka z o.o. nie pobra³a podatku dochodowego) na inne cele ni¿ te,
które wymienia powy¿sza regulacja, to zgodnie z art. 26 ust. 4 i 5 ustawy
podatkowej zobligowani bêd¹ do z³o¿enia w³a�ciwemu urzêdowi skarbo-
wemu stosownej deklaracji podatkowej oraz do wp³acenia (bez odrêbnego
wezwania) nale¿nego podatku w terminie do 20-tego dnia miesi¹ca nastê-
puj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonano tego¿ wydatku.

Warto dodaæ, i¿ w my�l regulacji zawartej w art. 30 ust. 1 pkt l ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody (przychody) uzyska-
ne z tytu³u dywidend wspólnicy spó³ki (podatnicy) bêd¹cy osobami fizycz-
nymi nie ³¹cz¹ z dochodami (przychodami) z innych �róde³. Wa¿ne jest
równie¿ to, ¿e podatnik bêd¹cy osob¹ prawn¹ bêdzie mia³ prawo do do-
konywania odliczeñ powy¿szego podatku od podatku naliczonego z innych
�róde³ opodatkowana wed³ug stawki okre�lonej w art. 19 ustawy podatko-
wej. Podstawa prawna do tego twierdzenia wynika z art. 23 ust. 1 powy¿-
szej ustawy, który stanowi, i¿ �kwotê podatku uiszczonego od otrzymanych
dywidend i innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych
maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza siê od
kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19�.

Tym niemniej, jak przedstawiono powy¿ej, ustawodawca uprawnienie
to przypisa³ tylko i wy³¹cznie osobom prawnym. Dlatego te¿ w praktyce
zysk osi¹gany przez spó³kê z o.o. mo¿e zostaæ poddany de facto podwój-

13 Wyrok NSA we Wroc³awiu z dnia 3 pa�dziernika 1995 r. U SA/Wr 1283/95, Glosa
1999, nr 4, s. 31.
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nym obci¹¿eniom podatkowym. Pierwszy raz bowiem mo¿e zostaæ opodat-
kowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (wysoko�æ por. art. 19
ust. 1), a nastêpnie po raz drugi jako dochód udzia³owca-osoby fizycznej.
W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na stwierdziæ, ¿e �ustawodawca faworyzuje
w tym wzglêdzie osoby prawne w stosunku do osób fizycznych�14.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na art. 23 ust. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym w razie braku mo¿no�ci
odliczenia (o której wspomina art. 23 ust. 1) kwota podatku od uzyskanych
dywidend bêdzie mog³a zostaæ odliczona w nastêpnych latach podatko-
wych. Warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ ustawodawca nie zawar³ w ustawie
podatkowej ograniczeñ czasowych zwi¹zanych z powy¿sz¹ czynno�ci¹.

Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ regulacje zawarte w art. 23 omawia-
nej ustawy mo¿na uznaæ za korzystne dla tych spó³ek z o.o., które wyka-
zywaæ siê bêd¹ w miarê wysok¹ efektywno�ci¹ dzia³ania. Natomiast dla
tych podmiotów, których efektywno�æ bêdzie mniejsza (tzn. niepozwalaj¹-
ca na skorzystanie z uprawnienia przyznanego w art. 23 ust. 1), rozwi¹-
zania te mog¹ jawiæ siê w pewnym sensie jako niekorzystne. Niekorzystne
choæby dlatego, i¿ nale¿y mieæ na uwadze np. takie procesy jak inflacja
(wp³ywaj¹ca na spadek realnej warto�ci pieni¹dza), straty z dzia³alno�ci
(np. osi¹gane przez kilka lat) czy likwidacjê tych podmiotów.

4.Wnioski koñcowe
Dokonuj¹c konkluzji powy¿szych rozwa¿añ, nale¿y zaznaczyæ, i¿ za

ich przedmiot pos³u¿y³a najczê�ciej spotykana forma wyp³aty dywidend, tj.
forma pieniê¿na, czyli gotówkowa.

Podnie�æ równie¿ wypada, ¿e obowi¹zuj¹ce regulacje kodeksowe w
swoich postanowieniach nie okre�laj¹ formy, w której winna zostaæ doko-
nana omawiana czynno�æ. Zwa¿yæ równie¿ nale¿y, ¿e w dobie postêpuj¹-
cych, rynkowych procesów gospodarczych aspekty zwi¹zane z problema-
tyk¹ opodatkowania dywidend zyskuj¹ coraz wiêksze znaczenie. Nale¿y
bowiem pamiêtaæ, ¿e dochody uzyskiwane z tytu³u wyp³acanych dywidend
stanowi¹ wyraz zaanga¿owania kapita³owego w dzia³alno�æ spó³ki, zaan-

14 Opodatkowanie i rachunkowo�æ w Polsce. Elementy porównawcze z prawem nie-
mieckim i standardami miêdzynarodowymi, red. S. Kudert, J. Nabia³ek, Warszawa 2000,
s. 126.
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ga¿owania, które w generalnym za³o¿eniu winno przynie�æ udzia³owcom
zwrot nak³adów oraz zysk z tytu³u poczynionych inwestycji kapita³owych.
Tym niemniej warto pamiêtaæ, ¿e nale¿y d¹¿yæ do zachowania okre�lonej
równowagi pomiêdzy oczekiwaniami wspólników a interesami danej spó³-
ki z o.o. Podnie�æ bowiem wypada, i¿ dla tego podmiotu wyp³ata dywidend
mo¿e w praktyce oznaczaæ pomniejszenie jego kapita³ów, które mog³yby
zostaæ zaanga¿owane w dzia³alno�æ i rozwój spó³ki. Natomiast, jak zazna-
czono wy¿ej, dla udzia³owców oczekiwane i wyp³acane dywidendy stano-
wiæ bêd¹ materialne korzy�ci, bêd¹ce de facto pochodn¹ ich zaanga¿owa-
nia kapita³owego w dzia³alno�æ okre�lonej spó³ki z o.o. Reasumuj¹c, mo¿na
stwierdziæ, ¿e dokonywanie inwestycji poprzez uczestnictwo kapita³owe w
spó³kach z o.o. powinno stanowiæ jeden z istotnych elementów wp³ywaj¹-
cych na kszta³towanie oraz rozwój rynkowych procesów gospodarczych.


