
59

Problematyka podatkowa ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych...

Rejent * rok 12 * nr 4(132)
kwiecieñ 2002 r.

Dominik Gajewski

Problematyka podatkowa ³¹czenia siê spó³ek
kapita³owych na gruncie kodeksu spó³ek handlowych

Wstêp
Celem przedmiotowego artyku³u jest przedstawienie konsekwencji

podatkowych zachodz¹cych przy procesie ³¹czenia siê (fuzji) spó³ek kapi-
ta³owych. Uwa¿am, ¿e podjêcie tej problematyki jest istotne, gdy¿ przepisy
(prawa handlowego i podatkowego) dotycz¹ce procesu ³¹czenia siê spó³ek
kapita³owych uleg³y zmianie. Dotychczasowe regulacje zawarte w przepi-
sach kodeksu handlowego1 przesta³y obowi¹zywaæ, a na ich miejsce wpro-
wadzono przepisy kodeksu spó³ek handlowych2. Zmiany dotycz¹ce ³¹cze-
nia siê spó³ek kapita³owych s¹ na tyle istotne, ¿e maj¹ odzwierciedlenie w
konsekwencjach podatkowych. Ponadto uleg³y równie¿ pewnym zmianom
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych3, reguluj¹ce
proces fuzji spó³ek.

Aspekty podatkowe procesu ³¹czenia siê spó³ek w �wietle dokonanych
zmian legislacyjnych uleg³y pewnym modyfikacjom, które bêd¹ przedmio-

1 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. � Kodeks
handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.).
2 Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. � Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

1037).
3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700).
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tem mojego artyku³u. Chcia³bym jednak podkre�liæ, ¿e niektóre konsekwen-
cje podatkowe nie uleg³y zmianie, co w ramach tego opracowania bêdzie
zaznaczone. Przedmiotem niniejszego artyku³u bêdzie omówienie skutków
podatkowych zachodz¹cych przy procesie ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych.
Nie zajmujê siê natomiast konsekwencjami podatkowymi zachodz¹cymi
przy fuzjach spó³ek kapita³owych ze spó³kami osobowymi b¹d� spó³ek
osobowych miêdzy sob¹.

I. £¹czenie siê spó³ek na gruncie kodeksu spó³ek handlowych
Kwestie dotycz¹ce ³¹czenia siê spó³ek zosta³y uregulowane w kodeksie

spó³ek handlowych w dziale I tytu³u IV. Dzia³ ten dzieli siê na przepisy
ogólne, które odnosz¹ siê do wszystkich po³¹czeñ, oraz przepisy szczegól-
ne, reguluj¹ce ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych, a tak¿e ³¹czenia siê z
udzia³em spó³ek osobowych.

W ramach kodeksu spó³ek handlowych nast¹pi³y rewolucyjne zmiany
dotycz¹ce mo¿liwo�ci ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych miêdzy sob¹.
Dotychczas mog³o ono nastêpowaæ tylko w ramach spó³ek jednorodnych.
Tak wiêc spó³ka z o.o. ¿eby mog³a siê po³¹czyæ ze spó³k¹ akcyjn¹, musia³a
najpierw przekszta³ciæ siê w spó³kê akcyjn¹. Obecnie mo¿e byæ dokony-
wana fuzja pomiêdzy spó³kami kapita³owymi ró¿nego typu. Taki przepis
w sposób znaczny upraszcza procedurê ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych,
a jednocze�nie powoduje, ¿e jest ona szybsza, bowiem nie s¹ konieczne
dodatkowe dzia³ania przekszta³ceniowe.

Wa¿n¹ zmian¹, która zapewne wielu zainteresuje, jest mo¿liwo�æ ³¹cze-
nia siê spó³ek kapita³owych ze spó³kami osobowymi. Trzeba jednak pamiê-
taæ, ¿e w wyniku takich fuzji mo¿e powstaæ tylko spó³ka kapita³owa.

Kodeks spó³ek handlowych � podobnie jak kodeks handlowy � przewi-
duje dla spó³ek dwa sposoby po³¹czeñ:

1) przez inkorporacjê � polegaj¹ce na przeniesieniu ca³ego maj¹tku
spó³ki (przejmowanej) na inn¹ spó³kê (przejmuj¹c¹) w zamian za udzia³y
lub akcje, które spó³ka przejmuj¹ca wydaje wspólnikom (akcjonariuszom)
spó³ki przejmowanej;

2) przez zawi¹zanie nowej spó³ki � powstaje nowa spó³ka kapita³owa,
na któr¹ przechodzi maj¹tek wszystkich ³¹cz¹cych siê spó³ek za udzia³y lub
akcje nowej spó³ki.
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W ramach kodeksu spó³ek handlowych zosta³a dokonana bardzo cie-
kawa zmiana. Dotychczas kodeks handlowy przewidywa³ technikê legisla-
cyjn¹ odnosz¹c¹ siê do po³¹czeñ przez inkorporacjê. Jednocze�nie by³ przepis,
który stosowanie tej techniki odsy³a³ do po³¹czeñ przez zawi¹zanie nowej
spó³ki. Zmiana w tej kwestii nast¹pi³a taka, ¿e przepisy kodeksu spó³ek
handlowych nie powtórzy³y tej techniki, bowiem zdecydowano, ¿e te dwa
rodzaje po³¹czeñ nie potrzebuj¹ oddzielnych uregulowañ proceduralnych
dla ka¿dej z nich. Wydaje siê, ¿e takie rozumowanie jest s³uszne, gdy¿
dotychczasowe przepisy kodeksu handlowego tworzy³y sztucznie dwie kon-
strukcje, chocia¿ nie by³o takiej potrzeby.

Proces po³¹czenia spó³ek na gruncie k.s.h. mo¿na podzieliæ na trzy fazy:
1) czynno�ci przygotowawcze prowadzone przez zarz¹dy ³¹cz¹cych siê

spó³ek (m.in. dokonanie planu po³¹czenia i jego weryfikacja przez bieg³ych,
przedstawienie wspólnikom sprawozdania zarz¹dów)4;

2) podjêcie uchwa³y przez wspólników ³¹cz¹cych siê spó³ek5;
3) fazy rejestracji i og³oszenia po³¹czenia6.
Warto zauwa¿yæ, ¿e przepisy dotycz¹ce ³¹czenia siê spó³ek zosta³y

dostosowane do przepisów unijnych7, co niew¹tpliwie jest z korzy�ci¹ dla
podmiotów ³¹cz¹cych siê, tym bardziej ¿e katalog podmiotowy zosta³ roz-
szerzony o spó³ki z o.o. (w stosunku do rozwi¹zañ UE).

II. Dzieñ po³¹czenia
Bardzo istotnym dla skutków podatkowych fuzji spó³ek kapita³owych

jest precyzyjne ustalenie momentu po³¹czenia siê spó³ek.
Na gruncie kodeksu spó³ek handlowych zosta³y wprowadzone istotne

zmiany � w stosunku do regulacji kodeksu handlowego � odnosz¹ce siê do
dnia po³¹czenia spó³ek. Obecnie zosta³ on okre�lony jako dzieñ wpisania
po³¹czenia do rejestru w³a�ciwego wed³ug siedziby spó³ki przejmuj¹cej
albo spó³ki nowo zawi¹zanej. Dokonanie tego wpisu powoduje wykre�lenie

4 Art. 498-504 k.s.h.
5 Art. 505-506 k.s.h.
6 Art. 507-508 k.s.h.
7 III Dyrektywa Unii Europejskiej z dnia 9 pa�dziernika 1978 r. o ³¹czeniu siê spó³ek

akcyjnych.
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spó³ki przejmowanej albo spó³ek ³¹cz¹cych siê przez zawi¹zanie nowej
spó³ki. Wykre�lenie z rejestru spó³ki przejmowanej nie mo¿e jednak nast¹-
piæ przed dniem zarejestrowania podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³-
ki przejmuj¹cej, je¿eli do takiego podwy¿szenia ma doj�æ, i jednocze�nie
przed dniem wpisania po³¹czenia do rejestru w³a�ciwego wed³ug siedziby
spó³ki przejmowanej.

III. Zasada sukcesji uniwersalnej
Przepisy8 stanowi¹, ¿e przy fuzjach spó³ka przejmuj¹ca albo nowo

zawi¹zana wstêpuje we wszystkie prawa i obowi¹zki spó³ki przejmowanej
albo spó³ek ³¹cz¹cych siê przez zawi¹zanie nowej spó³ki przy zachowaniu
sukcesji uniwersalnej. Ponadto stanowi¹, ¿e na spó³kê przejmuj¹c¹ albo
spó³kê nowo zawi¹zan¹ przechodz¹ z dniem po³¹czenia m.in. zezwolenia,
koncesje oraz ulgi, które zosta³y przyznane spó³ce przejmowanej albo
którejkolwiek ze spó³ek ³¹cz¹cych siê przez zawi¹zanie nowej spó³ki. Regu-
lacja ta nie bêdzie mia³a zastosowania, je¿eli przepisy szczególne inaczej
normuj¹ tê problematykê.

Do przepisów ustawy9 nawi¹zuj¹ przepisy podatkowe dotycz¹ce suk-
cesji podatkowej. W my�l nowych przepisów ustawy10, osoby prawne
powsta³e w wyniku po³¹czenia siê spó³ek wstêpuj¹ we wszystkie przewi-
dziane w prawie podatkowym prawa i obowi¹zki ³¹cz¹cych siê spó³ek.
Ponadto podobna sytuacja odnosi siê do spó³ki, która przejê³a ca³y maj¹tek
innej spó³ki (b¹d� innych)11.

Z tych przepisów mo¿na wywnioskowaæ, ¿e przepisy podatkowe doty-
cz¹ce sukcesji zosta³y skorelowane z regulacjami kodeksu spó³ek handlo-
wych. Skutkuje to tym, ¿e powy¿sza problematyka zosta³a przedstawiona
przejrzy�cie i nie budzi powa¿niejszych w¹tpliwo�ci12.

8 Art. 494 k.s.h.
9 K.s.h.
10 Na mocy art. 608 k.s.h. znowelizowano art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

� Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z pó�n. zm).
11 Art. 93 § 2 ordynacji podatkowej.
12 Szerzej A. M a r i a ñ s k i, Prawa i obowi¹zki przedsiêbiorców powsta³ych w wyniku

przekszta³ceñ, podzia³ów oraz po³¹czeñ po wej�ciu w ¿ycie ordynacji podatkowej, Monitor
Podatkowy 1999, nr 10, s. 6-13.
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IV. Opodatkowanie procesu ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych
Nowelizacja ustawy13 nie wprowadzi³a w stosunku do opodatkowania

fuzji spó³ek kapita³owych rewolucyjnych zmian, a jedynie pewne modyfi-
kacje. Przepisy podatkowe odnosz¹ce siê do po³¹czeñ zosta³y przemiesz-
czone w ramach ustawy w stosunku do poprzedniego umiejscowienia.

Pierwsza regulacja podatkowa14 stanowi o opodatkowaniu wspólni-
ków (akcjonariuszy) ³¹cz¹cych siê spó³ek od dochodów z tytu³u udzia-
³ów w zyskach osób prawnych. Na jego gruncie � dochód (przychód)
udzia³owca (akcjonariusza) spó³ki przejmowanej, który stanowi nadwy¿kê
pomiêdzy warto�ci¹ udzia³ów (akcji) przydzielonych przez spó³kê przej-
muj¹c¹ a wydatkami na nabycie (objêcie) udzia³ów (akcji) w spó³ce przej-
mowanej, nie bêdzie podlega³ opodatkowaniu w chwili po³¹czenia.

Przy ustalaniu dochodu z odp³atnego zbycia udzia³ów (akcji) spó³ki
przejmuj¹cej, udzia³owiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania przychodu
na podstawie ustawy15 w odniesieniu do nabycia (objêcia) udzia³ów (akcji)
w spó³ce przejêtej.

Nastêpny przepis16 podatkowy odnosz¹cy siê do po³¹czenia spó³ek
kapita³owych stanowi, ¿e w przypadku po³¹czenia siê spó³ek (osób praw-
nych), nie jest dochodem (przychodem) nadwy¿ka warto�ci otrzymanego
przez spó³kê przejmuj¹c¹ maj¹tku spó³ki przejmowanej ponad nominaln¹
warto�æ udzia³ów (akcji) przyznanych udzia³owcom (akcjonariuszom) spó³ki
przejmowanej, z wyj¹tkiem nadwy¿ki tego maj¹tku przypadaj¹cego na
udzia³y (akcje) spó³ki przejmuj¹cej w spó³ce przejmowanej. Po nowelizacji
przepis ten zosta³ wzbogacony o kolejne zdanie, które stanowi³o, ¿e nad-
wy¿ka otrzymanego maj¹tku przypadaj¹cego na udzia³y (akcje) spó³ki
przejmuj¹cej w spó³ce przejmowanej � ponad wysoko�æ kosztów uzyskania
przychodów obliczon¹ na podstawie ustawy17, nie stanowi dochodu (przy-
chodu), je¿eli udzia³ spó³ki przejmuj¹cej w kapitale zak³adowym (akcyj-

13 Nowelizacja u.p.d.o p. � ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700).
14 Art. 12 ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p. Przed nowelizacj¹ tre�æ tego przepisu by³a zawarta w

art. 10 ust. 2 u.p.d.o.p.
15 Art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.
16 Art. 10 ust. 2 u.p.d.o.p. Przed nowelizacj¹ tre�æ tego przepisu by³a zawarta w art. 12

ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p.
17 Art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.
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nym) spó³ki przejmowanej, okre�lony na dzieñ wykre�lenia spó³ki przej-
mowanej z rejestru handlowego, wynosi co najmniej 25% w przeliczeniu
na prawa g³osu. Te dwie znowelizowane regulacje maj¹ równie¿ zastoso-
wanie do ³¹czenia siê spó³ek przez zawi¹zanie nowej spó³ki.

Do procesu ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych odnosi siê kolejny, nowy
przepis, który stanowi, ¿e wy¿ej cytowana regulacja18 ma zastosowanie
wy³¹cznie do spó³ek, które maj¹ siedzibê lub zarz¹d na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej19.

Now¹ regulacj¹ w stosunku do ³¹czenia siê spó³ek jest przepis20, który
stanowi, ¿e regulacje odnosz¹ce siê do ³¹czenia siê spó³ek21 nie maj¹ za-
stosowania w przypadku, gdy po³¹czenie spó³ek nie jest przeprowadzone
z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz g³ównym b¹d� jednym z
g³ównych celów takiej operacji by³o unikniêcie lub uchylenie siê od opo-
datkowania.

Tak wiêc na mocy nowelizacji ustawy22 proces ³¹czenia siê spó³ek
kapita³owych bêdzie podleg³y dwóm odmiennym re¿imom podatkowym.
Dochody uzyskane przez spó³kê przejmuj¹c¹ przy fuzji bêd¹ kwalifikowa-
ne jako dochody z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych, natomiast
przychody wspólników (akcjonariuszy) uzyskane w zwi¹zku z ³¹czeniem
siê spó³ek zalicza siê do �róde³ przychodów, z których dochód ustalany jest
na zasadach ogólnych23.

Problematyka skutków podatkowych procesu ³¹czenia siê spó³ek kapi-
ta³owych rozpatrywana bêdzie na czterech p³aszczyznach:

1) dla spó³ki przejmuj¹cej (spó³ki nowo zawi¹zanej);
2) dla spó³ki przejmowanej (³¹cz¹cej siê spó³ki);
3) dla wspólników (akcjonariuszy) spó³ki przejmowanej (spó³ki ³¹cz¹-

cej siê);
4) dla wspólników (akcjonariuszy) spó³ki przejmuj¹cej.

18 Art. 10 ust. 2 zdanie 2 u.p.d.o.p.
19 Art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p.
20 Art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p.
21 Art. 10 ust. 2 i 3 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p.
22 U.p.d.o.p.
23 M. K o z a c z u k, D. S z u b i e l s k a, Prawnopodatkowe aspekty ³¹czenia siê spó³ek

handlowych (1), Przegl¹d Podatkowy 2000, nr 11, s. 11.
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Omawiana przeze mnie problematyka dotycz¹ca skutków podatkowych
bêdzie siê odnosi³a do podmiotów podlegaj¹cych ustawie o podatku docho-
dowym od osób prawnych. Ten zakres podmiotowy bêdzie dotyczy³ spó³ki
przejmuj¹cej (nowo zawi¹zanej) oraz spó³ki przejmowanej (spó³ki ³¹cz¹cej
siê), a wiêc spó³ek, które objête s¹ re¿imem ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych. Regulacje podatkowe skutków ³¹czenia siê � z punktu
widzenia wspólników (akcjonariuszy) spó³ek ³¹cz¹cych siê � dotycz¹
wy³¹cznie tych wspólników, którzy s¹ podatnikami podatku dochodowego
od osób prawnych, a wiêc osobami prawnymi oraz jednostkami organiza-
cyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci prawnej (z wyj¹tkiem spó³ek oso-
bowych).

V. Opodatkowanie spó³ki przejmuj¹cej (spó³ki nowo zawi¹zanej)
W my�l ustawy24, nadwy¿ka warto�ci otrzymanego przez spó³kê przej-

muj¹c¹ maj¹tku spó³ki przejmowanej ponad nominaln¹ warto�æ udzia³ów
(akcji) przyznanych udzia³owcom (akcjonariuszom) spó³ki przejmowanej
nie jest dochodem (przychodem) spó³ki przejmuj¹cej w sytuacji, gdy spó³ka
przejmuj¹ca nie posiada udzia³ów (akcji) w spó³ce przejmowanej. Nad-
wy¿ka warto�ci otrzymanego przez spó³kê przejmuj¹c¹ maj¹tku spó³ki
przejmowanej ponad nominaln¹ warto�æ udzia³ów (akcji) przyznanych
udzia³owcom (akcjonariuszom) spó³ki przejmowanej nie stanowi dochodu
(przychodu) spó³ki przejmuj¹cej równie¿ wtedy, gdy ta posiada udzia³ w
kapitale zak³adowym (akcyjnym) spó³ki przejmowanej, lecz udzia³ ten, okre-
�lony na dzieñ wykre�lenia spó³ki przejmowanej z rejestru handlowego,
wynosi co najmniej 25% w przeliczeniu na prawa g³osu.

Autor tego przepisu zapomnia³, ¿e wydanie udzia³ów (akcji) spó³ki
przejmuj¹cej w zamian za maj¹tek spó³ki przejmowanej dokonuje siê w
oparciu o zasadê ekwiwalentno�ci. W zwi¹zku z tym nie jest mo¿liwe, aby
mog³a wyst¹piæ nadwy¿ka warto�ci otrzymanego maj¹tku spó³ki przejmo-
wanej ponad warto�æ udzia³ów (akcji) przyznanych wspólnikom (akcjona-
riuszom) spó³ki przejmowanej.

Ekwiwalentno�æ warto�ci wydanych udzia³ów (akcji) w stosunku do
warto�ci maj¹tku spó³ki przejmowanej dokonywana jest tak, ¿e zasad¹ jest
przyznanie wspólnikom (akcjonariuszom) spó³ki przejmowanej takiej ilo-
24 Art. 10 ust. 2 u.p.d.o.p.
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�ci udzia³ów (akcji), która jest równa warto�ci maj¹tku spó³ki przejmowa-
nej w stosunku do warto�ci maj¹tku spó³ki przejmuj¹cej. W celu zapew-
nienia ekwiwalentno�ci pomiêdzy tymi warto�ciami, konieczne jest odpo-
wiednie do tych relacji podwy¿szenie kapita³u spó³ki przejmuj¹cej25. W
zwi¹zku z tym nie mo¿e wyst¹piæ ró¿nica pomiêdzy warto�ci¹ przejmowa-
nego maj¹tku a warto�ci¹ udzia³ów (akcji) wydawanych przez spó³kê
przejmuj¹c¹.

Mimo tego nadwy¿ka warto�ci otrzymanego przez spó³kê przejmuj¹c¹
maj¹tku nie jest przychodem spó³ki przejmuj¹cej i nie powoduje obowi¹zku
podatkowego. Obowi¹zek podatkowy powstanie u spó³ki przejmuj¹cej
wówczas, gdy spó³ka ta posiada udzia³ w kapitale zak³adowym spó³ki przej-
mowanej w dniu jej wykre�lenia. Dodatkowo konieczne jest, aby udzia³ ten
wynosi³ mniej ni¿ 25% w przeliczeniu na prawa g³osu. W tej sytuacji
dochodem spó³ki przejmuj¹cej jest nadwy¿ka warto�ci maj¹tku spó³ki
przejmowanej (przypadaj¹cego na udzia³y spó³ki przejmuj¹cej w spó³ce
przejmowanej) ponad wysoko�æ kosztów uzyskania przychodów, obliczo-
nego w my�l ustawy26.

Takie rozwi¹zanie odsy³aj¹ce do przepisów o kosztach uzyskania przy-
chodów jest sprzeczne z rozwi¹zaniem stanowi¹cym, ¿e dochodem w udziale
w zyskach osób prawnych jest przychód (tj. kwota nale¿na wspólnikowi
od spó³ki) albo nadwy¿ka tej kwoty ponad warto�æ, która nie jest przycho-
dem podatkowym. S³usznym wydaje siê pogl¹d, ¿e odes³anie do przepisów
o kosztach uzyskania przychodów jest konstrukcj¹ wadliw¹27. W zamian
za to w przepisach powinno znale�æ siê odes³anie do innych przepisów
ustawy28, które zawieraj¹ katalog przychodów nie bêd¹cych przychodami
podatkowymi.

25 D. S z u b i e l s k a, M. K o z a c z u k, Prawnopodatkowe aspekty ³¹czenia siê spó³ek
handlowych (2), Przegl¹d Podatkowy 2000, nr 12, s. 10-11; tak¿e A. H e l i n, K. Z o r d e,
Fuzje i przejêcia przedsiêbiorstw, Warszawa 1998, s. 86-95.
26 Art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. Regulacje odnosz¹ siê wy³¹cznie

do podatników bêd¹cych spó³kami maj¹cymi siedzibê lub zarz¹d na terytorium Rzeczypo-
spolitej (art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 10 ust. 5 u.p.d.o.p.).
27 D. S z u b i e l s k a, M. K o z a c z u k, op. cit., s. 11; tak¿e H. L i t w i ñ c z u k, Prawo

podatkowe przedsiêbiorców, Warszawa 2000, s. 463-472.
28 Art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p.
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Kolejnym rozwi¹zaniem w ramach tego przepisu29, które mo¿e budziæ
w¹tpliwo�ci, jest konieczno�æ przeliczania udzia³u na prawa g³osu. W ra-
mach tej regulacji mo¿e doj�æ do sytuacji, gdzie spó³ka przejmuj¹ca, po-
siadaj¹ca wiêkszy ni¿ 25% udzia³ w kapitale zak³adowym, dysponuje
mniejsz¹ ni¿ 25% liczb¹ g³osów na zgromadzeniu wspólników spó³ki
przejmowanej. W takiej sytuacji nadwy¿ka warto�ci maj¹tku spó³ki przej-
mowanej, przypadaj¹cego na udzia³y spó³ki przyjmuj¹cej w spó³ce przej-
mowanej ponad wysoko�æ kosztów uzyskania przychodów, bêdzie przy-
chodem spó³ki przejmuj¹cej.

Mo¿na równie¿ wyobraziæ sobie sytuacjê, ¿e spó³ka przejmuj¹ca ma
mniej ni¿ 25% udzia³ów w kapitale spó³ki przejmowanej, a dysponuje 25%
g³osów na zgromadzeniu spó³ki przejmowanej w wyniku np. uprzywilejo-
wanych udzia³ów lub akcji co do g³osu. Tak wiêc, mimo ¿e udzia³y spó³ki
przejmuj¹cej w spó³ce przejmowanej s¹ mniejsze ni¿ 25%, to nadwy¿ka
warto�ci maj¹tku spó³ki przejmowanej, przypadaj¹cego na udzia³y spó³ki
przejmuj¹cej w spó³ce przejmowanej ponad wysoko�æ kosztów uzyskania
przychodów, nie bêdzie przychodem spó³ki przejmuj¹cej30.

Przeliczanie nadwy¿ki na prawa g³osu jest regulacj¹ komplikuj¹c¹
konstrukcjê przepisów ustawy31. To rozwi¹zanie nie znajduje równie¿ od-
zwierciedlenia w przepisach unijnych32, z którymi polskie regulacje powin-
ny byæ skorelowane.

VI. Opodatkowanie spó³ki przejmowanej (spó³ek ³¹cz¹cych siê)
W zakresie skutków podatkowych dla spó³ki przejmowanej (³¹cz¹cych

siê) nie zosta³y dokonane zmiany. G³ównym skutkiem o charakterze podat-
kowym jest zamkniêcie ksi¹g rachunkowych spó³ki przejmowanej (spó³ek
³¹cz¹cych siê) w zwi¹zku z zakoñczeniem jej bytu prawnego. Do tej sy-
tuacji bêd¹ mia³y zastosowania przepisy ustawy o rachunkowo�ci33, które
stanowi¹, ¿e ksiêgi rachunkowe zamyka siê w jednostce przejmowanej na

29 Art. 10 ust. 2 u.p.d.o.p.
30 D. S z u b i e l s k a, M. K o z a c z u k, op. cit., s. 11; A. H e l i n, K. Z o r d e, op. cit.,

s. 87.
31 Art. 10 ust. 2 u.p.d.o.p.
32 Brakuje podobnej regulacji w Dyrektywie Nr 90/434/EEC.
33 Art. 12 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz.U.

Nr 121, poz. 591 z pó�n. zm.).
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dzieñ przejêcia jednostki przez inn¹ jednostkê lub na dzieñ poprzedzaj¹cy
dzieñ po³¹czenia jednostek, je¿eli w wyniku po³¹czenia powstaje nowa
jednostka34. Do tego przepisu zastosowanie ma równie¿ regulacja ustawo-
wa35, która okre�la, ¿e je¿eli z innych przepisów wynika obowi¹zek za-
mkniêcia ksi¹g rachunkowych przed up³ywem przyjêtego przez podatnika
roku podatkowego, wówczas za rok podatkowy uwa¿a siê okres od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po zakoñczeniu poprzedniego roku
podatkowego do dnia zamkniêcia ksi¹g rachunkowych. Tak wiêc za nastêp-
ny rok podatkowy uwa¿a siê okres od dnia otwarcia ksi¹g rachunkowych
do koñca przyjêtego przez podatnika roku podatkowego.

Maj¹c na uwadze powy¿sze przepisy, trzeba przyj¹æ, ¿e w wyniku fuzji
spó³ek kapita³owych rok podatkowy spó³ki przejmowanej (spó³ek ³¹cz¹-
cych siê) koñczy siê w dniu zamkniêcia jej ksi¹g rachunkowych. Bezpo-
�redni¹ konsekwencj¹ tego przy ³¹czeniu siê spó³ek jest obowi¹zek z³o¿enia
zeznania o wysoko�ci dochodu (straty) osi¹gniêtego przez spó³kê w roku
podatkowym, w terminie do koñca trzeciego miesi¹ca kalendarzowego, licz¹c
od dnia zamkniêcia ksi¹g oraz obowi¹zek wp³acenia w tym terminie po-
datku nale¿nego albo ró¿nicy miêdzy podatkiem nale¿nym od dochodu
wykazanego w zeznaniu a sum¹ nale¿nych zaliczek za okres od pocz¹tku
roku podatkowego.

Kolejn¹ kwesti¹, która odnosi siê do skutków podatkowych ³¹czenia siê
spó³ek, jest problematyka straty podatkowej. W my�l ustawy36, przy ³¹-
czeniu siê spó³ek, przy ustalaniu dochodu spó³ki przejmuj¹cej (nowo za-
wi¹zanej), który jest podstaw¹ opodatkowania, nie uwzglêdnia siê strat
spó³ki przejmowanej (strat spó³ek ³¹cz¹cych siê). Zgodnie z ustaw¹37, do
straty spó³ki przejmuj¹cej (nowo zawi¹zanej spó³ki) nie uwzglêdnia siê
straty spó³ki przejmowanej (³¹cz¹cych siê spó³ek), ustalonej na dzieñ po-
przedzaj¹cy po³¹czenie. Tak wiêc spó³ka przejmuj¹ca wstêpuje we wszyst-
kie prawa i obowi¹zki spó³ki przejmowanej, z wyj¹tkiem strat powsta³ych
w spó³ce przejmowanej (spó³kach ³¹cz¹cych siê).

34 W dniu 21.09.2000 r. Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o rachunkowo�ci
(Dz.U. Nr 113, poz. 1186), która obowi¹zuje od dnia 01.01.2002 r.
35 Art. 8 ust. 6 u.p.d.o.p.
36 Art. 7 ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p.
37 Art. 7 ust. 4 u.p.d.o.p.
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VII. NIP a proces ³¹czenia siê spó³ek
Zmiana numeru identyfikacji podatkowej jest uzale¿niona od rodzaju

przeprowadzonego po³¹czenia spó³ek.
W przypadku fuzji poprzez zwi¹zek, spó³ki ³¹cz¹ce siê trac¹ swój byt

prawny, a w zwi¹zku z tym ich NIP ulega likwidacji. Spó³ka powsta³a w
wyniku takiego po³¹czenia, w my�l ogólnych zasad ustawy38, jest zobowi¹-
zana wyst¹piæ z wnioskiem do urzêdu skarbowego o nadanie nowego numeru
identyfikacji podatkowej.

Przy po³¹czeniu poprzez przejêcie spó³ka przejmuj¹ca mo¿e w dalszym
ci¹gu pos³ugiwaæ siê dotychczas u¿ywanym numerem. Uniewa¿nieniu
ulegnie tylko numer spó³ki przejmowanej z chwil¹ wykre�lenia go z reje-
stru, a wiêc z momentem utraty przez niego bytu prawnego39.

Mo¿liwe jest, ¿e zaistnieje konieczno�æ zmiany niektórych danych spó³ki
przejmuj¹cej, które wynikaj¹ z ustawy40. W tej sytuacji spó³ka przejmuj¹ca
musi z³o¿yæ do urzêdu zg³oszenie aktualizacyjne w terminie 60 dni od daty
nast¹pienia zmiany. W zg³oszeniu tym powinny znajdowaæ siê dane pod-
legaj¹ce zmianie.

VIII. Skutki podatkowe dla wspólników (akcjonariuszy) procesu
³¹czenia siê

W �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy41 wspólnicy (akcjonariu-
sze) spó³ki przejmuj¹cej w procesie ³¹czenia siê nie podlegaj¹ ¿adnemu
obowi¹zkowi podatkowemu. Tak wiêc proces ³¹czenia nie wywo³a ¿adnych
bezpo�rednich skutków podatkowych u wspólników spó³ki przejmuj¹cej.
Konsekwencje podatkowe mog¹ jednak pojawiæ siê po�rednio, tj. w mo-
mencie zbycia udzia³ów (akcji) w spó³ce przejmowanej, gdy¿ po³¹czenie
siê z inn¹ spó³k¹ mo¿e mieæ wp³yw na warto�æ bilansow¹ i rynkow¹ do-
tychczasowych udzia³ów (akcji) w spó³ce przejmowanej42.

38 Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U.
Nr 142, poz. 702 ze zm.).
39 Art. 12 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.
40 Art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.
41 U.p.d.o.p.
42 D. S z u b i e l s k a, M. K o z a c z u k, op. cit., s. 12.
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Podobna sytuacja odnosi siê do skutków podatkowych dla wspólników
(akcjonariuszy) spó³ki przejmowanej (³¹cz¹cej siê). W my�l ustawy43, przy
po³¹czeniu spó³ek maj¹cych osobowo�æ prawn¹, dochód (przychód) udzia-
³owca (akcjonariusza) spó³ki przejmowanej, stanowi¹cy nadwy¿kê pomiê-
dzy warto�ci¹ udzia³ów (akcji) przydzielonych przez spó³kê przejmuj¹c¹
a wydatkami na nabycie (objêcie) udzia³ów (akcji) w spó³ce przejmowanej,
nie jest opodatkowany w momencie po³¹czenia spó³ek44. U wspólników
(akcjonariuszy) spó³ki przejmowanej obowi¹zek podatkowy powstanie
dopiero w momencie odp³atnego zbycia udzia³ów (akcji) spó³ki przejmu-
j¹cej. Przy takim zbyciu wspólnik powinien ustaliæ koszt uzyskania przy-
chodu z tytu³u odp³atnego zbycia udzia³ów (akcji) na podstawie ustawy45,
w odniesieniu do nabycia (objêcia) udzia³ów (akcji) w spó³ce przejmowa-
nej (³¹cz¹cej siê spó³ce).

IX. Unikanie lub uchylanie siê od opodatkowania a proces ³¹czenia
siê spó³ek

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpro-
wadzi³a jeszcze jeden nowy przepis46, który stanowi, ¿e nie maj¹ zastoso-
wania przepisy dotycz¹ce procesu fuzji spó³ek47, je¿eli po³¹czenie spó³ek
nie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz
g³ównym b¹d� jednym z g³ównych celów takiej operacji by³o unikniêcie
lub uchylenie siê od opodatkowania.

W przypadku gdy organ podatkowy w wyniku przeprowadzonej kon-
troli stwierdzi, ¿e proces po³¹czenia siê spó³ek nie zosta³ przeprowadzony
z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, ale w celu unikniêcia lub uchy-
lenia siê od opodatkowania, wówczas nadwy¿ka warto�ci otrzymanego
przez spó³kê przejmuj¹c¹ maj¹tku spó³ki przejmowanej ponad nominaln¹
warto�æ akcji (udzia³ów) przyznanych akcjonariuszom (wspólnikom) spó³-
ki przejmowanej zostanie potraktowana jako dochód (przychód) spó³ki

43 Art. 12 ust. 4 pkt. 12 u.p.d.o.p.
44 H. L i t w i ñ c z u k, Przekszta³cenia i fuzje podmiotów gospodarczych. Zagadnienia

podatkowe, Warszawa 1994.
45 Art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.
46 Art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p.
47 Art. 10 ust. 2 i 3 u.p.d.o.p. i art. 12 ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p.
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przejmuj¹cej. Mo¿e równie¿ mieæ miejsce i taka sytuacja, ¿e przy stwier-
dzeniu unikania lub uchylania siê od opodatkowania przy procesie ³¹czenia
siê spó³ek � nadwy¿ka warto�ci akcji (udzia³ów) przydzielonych przez
spó³kê przejmuj¹c¹ (nowo zawi¹zan¹ spó³kê) i wydatków na nabycie (ob-
jêcie) akcji (udzia³ów) w spó³ce przejmowanej bêdzie stanowi³a dochód
(przychód) akcjonariusza (wspólnika) spó³ki przejmowanej, opodatkowa-
ny w momencie po³¹czenia siê spó³ek48.

Ta nowa regulacja mo¿e byæ powodem wielu niejasno�ci i kontrowersji
podatkowych w procesach ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych. G³ównym
powodem takiego stanu bêdzie przede wszystkim brak definicji pojêæ
�uchylanie siê od podatków� oraz �unikanie opodatkowania�. Na dzieñ
dzisiejszy istnieje du¿e zagro¿enie, ¿e przedstawiciele organów podatko-
wych bêd¹ do�æ swobodnie interpretowali te pojêcia, co bêdzie stwarza³o
du¿e zagro¿enie dla ³¹cz¹cych siê spó³ek. Do tej pory przepisy podatkowe
nie pos³ugiwa³y siê tymi pojêciami, w zwi¹zku z czym zdefiniowanie tych
pojêæ nale¿y nie tylko do praktyków, judykatury, doktryny, ale równie¿ do
organów skarbowych.

Warto zasygnalizowaæ, ¿e ryzyko dowolnego interpretowania tego do�æ
kontrowersyjnego przepisu49 przez organy podatkowe mo¿e zminimalizo-
waæ przepis kodeksu spó³ek handlowych50, który stanowi, ¿e zarz¹d ka¿dej
³¹cz¹cej siê spó³ki powinien sporz¹dzaæ pisemne sprawozdanie, które
uzasadnia po³¹czenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
a tak¿e stosunek wymiany udzia³ów lub akcji. Prawid³owe wykonanie takiego
sprawozdania mo¿e byæ wiêc wa¿nym argumentem przemawiaj¹cym prze-
ciwko ewentualnym zarzutom organów podatkowych.

48 D. S z u b i e l s k a, M. K o z a c z u k, Prawnopodatkowe aspekty ³¹czenia siê spó³ek
handlowych (3), Przegl¹d Podatkowy 2001, nr 1, s. 23.
49 Art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p.
50 Art. 501 § 1 k.s.h.


