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OPODATKOWANIE WNIESIENIA APORTU
LUB SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie: Transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wiążą się z problemem ich opodatkowania. Dotyczą one podatku dochodowego, podatku od towarów i usług
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W artykule przedstawiono główne zagadnienia
z tym związane.
Słowa kluczowe: sprzedaż lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

1. Wstęp
W procesie przekształceń przedsiębiorstw często można się spotkać z sytuacją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa1. Transakcje tego rodzaju wiążą się
z różnymi problemami, takimi jak: określenie wyodrębnionej części z całości przedsiębiorstwa, wycena tej jednostki organizacyjnej, opodatkowanie zbycia ZCP itp.
W praktyce stosunkowo najwięcej kontrowersji powstaje wokół związanych z tym
przepisów podatkowych. W prawie podatkowym przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym
przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te
zadania [Ustawa o podatku od towarów i usług art. 2, pkt 27e]. Już sama definicja
budzi szereg wątpliwości przedsiębiorców, podobnie jak sposób obciążenia podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym oraz podatkiem od czynności
cywilnoprawnych. Z uwagi na ramy opracowania w artykule skoncentrowano się
tylko na problemach opodatkowania wniesienia aportu lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
1
W dalszej części opracowania pojęcie „zorganizowana część przedsiębiorstwa” będzie także
zastępowane skrótem „ZCP”.
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2. Podatek od towarów i usług a aport lub sprzedaż ZCP
Przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do transakcji zbycia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa [Ustawa o podatku od towarów i usług,
art. 6, pkt 1]. Poprzez zbycie należy rozumieć wszelkie czynności, w ramach których
następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak
właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie
wkładu niepieniężnego (aportu) [Zubrzycki 2013, s. 21]. Operacja ta nie korzysta
zatem ze zwolnienia z VAT, lecz jest wyłączona z zakresu obowiązywania ustawy.
Nabywca ZCP, w tym z tytułu aportu, staje się następcą prawnym zbywcy, co m.in.
implikuje konieczność dokonywania odpowiednich korekt podatku naliczonego,
wynikających z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług [Zubrzycki 2013,
s. 1547]. Brak opodatkowania jest korzystny z punktu widzenia przedsiębiorcy, gdyż
nie wiąże się ze znaczącym ciężarem fiskalnym. Jednocześnie organy skarbowe niejednokrotnie kwestionują zdefiniowaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa i nakazują obciążyć omawiane transakcje podatkiem od towarów i usług.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
a aport lub sprzedaż ZCP
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o podatku dochodowym jest taka jak w przypadku ustawy o podatku od towarów i usług [Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 5a, pkt 4; Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 4a, pkt 4].
Wniesienie aportu w postaci ZCP przez osobę fizyczną do innych podmiotów
(spółek osobowych i kapitałowych) jest zwolnione z podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są przychody z tytułu aportów wnoszonych do spółki niebędącej osobą
prawną [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21, ust.1, pkt 50b]
oraz wartość nominalna udziałów/akcji w spółce mającej osobowość prawną, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21, ust.1,
pkt 109].
Opodatkowanie tej transakcji jest w tym przypadku odroczone do momentu odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny
w postaci ZCP. Kosztem uzyskania przychodu jest przyjęta do celów podatkowych
wartość składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wynikająca z ksiąg
i ewidencji, określona na dzień objęcia tych udziałów/akcji, nie wyższa jednak niż
ich wartość nominalna z dnia objęcia [Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 22, ust. 1f, pkt 2]. Jak wynika z przepisów, wniesienie części kapitału
własnego nie na kapitał podstawowy, tylko jako „agio” (nadwyżka ponad wartość
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nominalną udziałów/akcji – jako kapitał zapasowy) będzie skutkować niższymi
kosztami uzyskania przychodów i jednocześnie wyższym ciężarem fiskalnym
w momencie sprzedaży akcji/udziałów2.
W przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy ceną sprzedaży (określoną
w akcie notarialnym, którego data jest równocześnie datą sprzedaży dla celów podatkowych), a wartością podatkową zbywanych składników majątkowych. Transakcja ta jest opodatkowana na zasadach ogólnych, tj. w przypadku podatku liniowego
według stawki 19% lub według skali progresywnej (18% i 32%).
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia wyceny składników majątku
wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w nowym podmiocie, do którego został zbyty majątek. W przypadku aportu zorganizowanej części
przedsiębiorstwa składniki majątkowe wycenia się w nowej jednostce w następujący
sposób [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 22, ust. 1k]:
1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład –
w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
2) w wysokości przyjętej do celów podatkowych i wynikających z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych
składników.
Można powiedzieć, że w sytuacji wniesienia aportu nowa jednostka kontynuuje zasady wyceny przyjęte we wcześniejszym podmiocie. Wskazują na to wyraźnie art. 22g, ust.14a oraz art. 22h, ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, według których wartość początkową środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu podlegającego przekształceniu i kontynuuje się odpisy
amortyzacyjne z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości oraz przyjętą wcześniej metodę amortyzacji.
W przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji wycenia się w nowej jednostce [Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 22g, ust. 14]:
1) w sytuacji wystąpienia dodatniej wartości firmy – w wartości rynkowej
składników majątku, którą określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych
w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem
w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia
[Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 19, ust. 3];
2) w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy:
a) składniki majątkowe inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne – w wartości rynkowej;
2

Uwaga dotycząca „agio” dotyczy również osób prawnych.
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b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w wysokości różnicy
między ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.
W świetle prawa podatkowego przez wartość firmy rozumie się dodatnią różnicę
między ceną zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych (aktywów pomniejszonych o długi funkcjonalnie związane
z prowadzoną działalnością) wchodzących w skład kupionej jednostki3 [Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 5a, ust. 2 oraz art. 22g, ust. 2].
W odniesieniu do długów i obliczania wartości firmy możliwe są dwa rozwiązania4
[Marciniuk (red.) 2010, s. 624]:
1) do kwoty równej należnej zbywcy należy dodać wartość przejętych długów,
traktowanych jako element kosztów związanych z zakupem lub
2) uwzględnienie przejmowanych długów jako elementu zmniejszającego
łączną wartość składników majątkowych.
Niezależnie od sposobu podejścia wartość początkowa firmy będzie taka sama.
Podejście do wyceny składników majątkowych przedstawiono na przykładzie.
Przykład 1
Spółce z o.o. została sprzedana zorganizowana część przedsiębiorstwa, na którą
składały się według wartości rynkowej:
wartości niematerialne i prawne – 500 000 zł,
środki trwałe – 4 500 000 zł,
pozostałe składniki majątku – 1 000 000 zł,
zobowiązania – 1 500 000 zł.
W zamian za aport zostały przyznane udziały o wartości 4 400 000 zł.
Różnica pomiędzy wartością majątku a zobowiązaniami jest równa 4 500 000 zł
(500 000 + 4 500 000 + 1 000 000 − 1 500 000). W tej sytuacji powstaje ujemna
wartość firmy w wysokości – 100 000 zł. Zgodnie więc z literalnym brzmieniem
art. 16g, ust. 10 łączna wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych powinna zostać określona w następujący sposób: 4 400 000 − 1 000 000
= 3 400 000 zł. Byłoby to jednak błędne rozwiązanie. Można posłużyć się przykładem i założyć, że wartość przyznanych udziałów jest wyższa i równa się 4 600 000 zł
(200 000 zł więcej). Wartość firmy jest w tej sytuacji dodatnia: 4 600 000 − 4 500 000
= 100 000 zł. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wtedy
na poziomie wartości rynkowej, tj. 5 000 000 zł, czyli o 1 600 000 zł więcej. Tak
więc w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości firmy prawidłowym rozwiązaniem
jest powiększenie ceny nabycia o wartość zobowiązań i dopiero tak obliczoną wielWartość firmy może także powstawać przy aporcie ZCP.
W kwestii podejścia do problemu uwzględnienia zobowiązań w opisywanej sytuacji patrz także
[Lis 2005].
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kość należy pomniejszać o wartość pozostałych składników majątku5, tj.: 4 400 000
+ 1 500 000 – 1 000 000 = 4 900 000.
Suma wartości rynkowych składników majątku trwałego jest równa 5 000 000 zł,
a więc podatkowa wartość początkowa składników majątku w spółce z o.o. wynosi:
wartości niematerialne i prawne = 4 900 000 × (500 000/5 000 000) = 490 000 zł,
środki trwałe = 4 900 000 × (4 500 000/5 000 000) = 4 410 000 zł,
pozostałe składniki majątku = 1 000 000 zł.
Dokonując wyceny poszczególnych składników majątkowych, należy mieć na
względzie zapisy art. 19, ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
w którym precyzuje się konsekwencje w przypadku niewłaściwego oszacowania.
Zgodnie z jego treścią, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw
majątkowych oraz innych rzeczy, organy skarbowe wezwą strony umowy do zmiany
tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie obiegającej od wartości rynkowej. W przypadku niedokonania zmiany wartości lub braku
podania przyczyn takiego podejścia, organ skarbowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego.

4. Podatek dochodowy od osób prawnych
a aport lub sprzedaż ZCP
Sposób obciążenia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w przypadku osób prawnych przedstawia się następująco:
1. W odniesieniu do aportu, w ramach katalogu przychodów, wymienia się tylko
wartość akcji/udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć [Ustawa
o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 12, ust.1, pkt 7]. Z kolei do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności
składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną [Ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych, art. 12, ust. 4, pkt 3c]. W związku z tym dochód osoby prawnej
z tytułu objęcia akcji/udziałów zarówno w spółce kapitałowej, jak i osobowej będzie
opodatkowany dopiero w momencie zbycia tych akcji/udziałów. Koszt uzyskania
przychodów w przypadku odpłatnego ich zbycia ustala się w wysokości przyjętej
do celów podatkowych wartości składników ZCP, wynikającej z ewidencji określonej na dzień objęcia akcji/udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna
Oprócz logiki przyjęcia takiego rozwiązania wskazuje na to także treść artykułu 5a ust. 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym definiuje się składniki majątkowe jako „aktywa
w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa
w art. 22g ust. 3”.
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z dnia objęcia [zob. także Nawrot 2011; Małecki, Mazurkiewicz 2011, s. 393; Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, art.15, ust. 1k, pkt 2].
1. Transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest opodatkowana na zasadach ogólnych, analogicznie do przypadku osób fizycznych, według
stawki 19%.
2. Sposób wyceny składników majątkowych ZCP w nowej jednostce jest analogiczny do zasad obowiązujących w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:
a) w przypadku aportu – zakłada kontynuację wyceny z jednostki, która została przekształcona [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, art.15, ust. 1s
oraz 16g, ust. 10a];
b) w przypadku sprzedaży – wycena jest uzależniona od sytuacji wystąpienia
dodatniej lub ujemnej wartości firmy; ogólnie jest ona dokonywana na poziomie
wartości rynkowej6, z wyjątkiem dotyczącym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku ujemnej wartości firmy [Ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych, art.16g, ust.10].
Jak wynika z przedstawionych rozważań, transakcja aportu lub sprzedaży ZCP
jest w tym zakresie zbliżona do opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych7.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
a aport lub sprzedaż ZCP
Dokonując transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie można pominąć przepisów zawartych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z nimi podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży, umowy spółki (akty
założycielskie) oraz ich zmiany [Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
art. 1, ust.1, pkt 1a, 1k i 2]. Za zmianę umowę spółki uważa się [Ustawa o podatku
od czynności cywilnoprawnych, art.1, ust. 3, pkt 1 i 2]:
1) przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego;
2) przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów;
3) przekształcanie lub łączenie się spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie
majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.
Na tej podstawie można powiedzieć, że generalnie zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa będzie wiązać się z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Obowiązek zapłaty tego podatku powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (sprzedaży lub wniesienia aportu). Wyjątkiem jest sytuacja wniesienia
6
Patrz także art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na temat wyceny rynkowej składników majątkowych.
7
Szerzej na temat opodatkowania osób prawnych w zakresie przekształceń [Szymański 2006].
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aportu do spółki kapitałowej, kiedy ciężar fiskalny jest ponoszony z chwilą podjęcia
uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną [art. 3, ust. 1
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych].
Podstawę opodatkowania stanowi [Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 6, ust. 1, pkt 1, 8a i 8b]:
1) przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego;
2) przy umowie spółki – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość
kapitału zakładowego, a przy podwyższaniu kapitału – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.
Na tym tle, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, pojawia się wątpliwość, czy w przypadku spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej
opodatkowaniu powinna podlegać całkowita wartość wkładu, czy tylko ta część,
która została przekazana na kapitał zakładowy. Zakładając bowiem, że większość
kapitału zostałaby potraktowana jako „agio”, to jednocześnie wiązałoby się to ze
zdecydowanie niższym ciężarem podatkowym. Niestety, brakuje w tym zakresie
konkretnych rozwiązań prawnych. W omawianej sytuacji wskazane jest uzyskanie
wiążącej interpretacji podatkowej.
Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych [Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, art.7, ust.1, pkt 1 i 9]:
1) przy umowie sprzedaży jest uzależniona od rodzaju poszczególnych składników majątkowych i wynosi 2% dla nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw do
użytkowania wieczystego, praw do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, praw do
domu oraz 1% dla innych praw majątkowych (np.: wierzytelności, akcji itp.);
2) przy aporcie (od umowy spółki) równa się 0,5%.
W ustawie zawarte są także zwolnienia z opodatkowania tym ciężarem fiskalnym. W odniesieniu do przedstawianego tematu mają one miejsce w sytuacji [Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 2, pkt 4 oraz pkt 6c]:
1) czynności innych niż umowa spółki lub jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług;
2) czynności innych niż umowa spółki lub jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem: umów sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania
wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu
lub udział w tych prawach, a także umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach
handlowych);
3) umów spółki oraz ich zmian związanych z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej
zorganizowanej części [Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 2,
ust.1, pkt 6c]; brak obowiązku zapłaty podatku będzie więc dotyczyć przypadku
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wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych8.
Ponadto zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych9 jest objęta
sprzedaż [Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 9, pkt 2 i 6]:
1) nieruchomości lub ich części wraz z częściami składowymi (z wyjątkiem
budynków mieszkalnych lub ich części) znajdujących się na obszarze miast;
2) rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

6. Zakończenie
Podobnie jak w wielu innych sytuacjach prawo podatkowe w zakresie transakcji
aportu lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest jednoznaczne
i budzi liczne wątpliwości przedsiębiorcy dokonującego przekształceń własnościowych. W celu uniknięcia kłopotów z organami fiskalnymi wskazane jest w omawianym procesie korzystanie z usług firm doradczych oraz posiadanie wiążących interpretacji podatkowych w odniesieniu do konkretnego przypadku. Analiza rozwiązań
prawnych w tym zakresie wskazuje, że zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest bardziej opłacalne niż pojedynczych składników majątkowych ze względu
na brak ciężaru fiskalnego w postaci podatku od towarów i usług oraz możliwość
odroczenia zapłaty podatku dochodowego do momentu sprzedaży akcji/udziałów
otrzymanych w zamian za aport w postaci ZCP.
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TAXATION OF A CONTRIBUTION IN KIND OR OF THE SALES
OF AN ORGANIZED PART OF AN ENTERPRISE
Summary: The sales and contribution in kind of an organized part of an enterprise entail
taxation issues. They concern Income Tax, Value Added Tax as well as Tax on Civil Law
Transactions. The paper presents key issues on the above problem.
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