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Prawno-podatkowe skutki przekszta³cenia spó³ki.
Wybrane regulacje

W obecnych warunkach gospodarczych proces przekszta³cenia jest
zjawiskiem dominuj¹cym w�ród innych procesów restrukturyzacyjnych1.
Zasadnicz¹ przyczyn¹ wszczynania tego rodzaju postêpowania przez spó³kê
jest potrzeba gospodarcza, bêd¹ca wypadkow¹ regu³ rynkowych2. W tym
za� zakresie decyduj¹ce znaczenie ma niew¹tpliwie ekonomiczny interes
spó³ki. Zmiana formy prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej mo¿e po-
legaæ na zmianach ilo�ciowych, z którymi mamy do czynienia w przy-
padku ³¹czenia i podzia³u spó³ek, jak równie¿ na zmianach jako�ciowych,
które wystêpuj¹ przy przekszta³ceniach spó³ek. Wnikliwa analiza proce-
dury restrukturyzacji jest o tyle uzasadniona, ¿e czêsto ten sam efekt
koñcowy, w postaci nowej formy organizacyjnej, mo¿na osi¹gn¹æ na
ró¿ne sposoby. Wybór optymalnego wariantu restrukturyzacji rodzi
konieczno�æ porównania kosztów, tak by wybraæ najkorzystniejszy z nich.
Istotnym elementem oceny celowo�ci i racjonalno�ci przeprowadzenia
procesu przekszta³cenia3 jest mo¿liwo�æ dokonania optymalizacji podat-
kowej4. Ze wzglêdu na typ spó³ki bior¹cej udzia³ w przekszta³ceniu oraz

1 A. W i t o s z, Restrukturyzacja spó³ek handlowych, Bydgoszcz-Katowice 2005, s. 9.
2 A. S t ê p i e ñ, Przekszta³cenia spó³ek handlowych, Warszawa 2006, s. VII-IX.
3 S. S k u p i e ñ, Nowy kodeks spó³ek handlowych. £¹czenie, podzia³, przekszta³cenie

spó³ek, Monitor Podatkowy 2001, nr 3, s. 8-9.
4 T. S k a l s k i, Przekszta³cenie spó³ki z o.o. w spó³kê akcyjn¹, Kraków 1999, s. 120.
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5 G. M i �, Przekszta³cenie spó³ek handlowych, Warszawa 2005, s. 371-375.
6 D. K o s a c k a - £ ê d z e w i c z, B. O l s z e w s k i, Leksykon podatku dochodowego

od osób prawnych, Unimex 2006, s. 213-214.
7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. Nr

8, poz. 60 ze zm.).
8 A. M a r i a ñ s k i, Prawa i obowi¹zki..., Warszawa 2001, s. 10.
9 D. J a n k o w i a k, Ordynacja podatkowa w orzecznictwie SN i NSA, Unimex 2004,

s. 313.
10 B. A d a m i a k, J. B o r k o w s k i, R. M a s t a l s k i, J. Z u b r z y c k i, Ordynacja

podatkowa. Komentarz, Unimex 2006, s. 422-424.

pe³n¹ albo te¿ uproszczon¹ procedurê, proces ten poci¹ga za sob¹ szereg
konsekwencji5.

Podejmuj¹c rozwa¿ania o podatkowych skutkach6 przekszta³cenia spó³ki,
ju¿ na samym wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca na gruncie
prawa podatkowego nie nazwa³ wprost zmian podmiotowych wskaza-
nych w art. 93a ustawy � Ordynacja podatkowa (ordyn. podat.)7 sukcesj¹
generaln¹, sukcesj¹ uniwersaln¹ czy te¿ nastêpstwem prawnym pod tytu³em
ogólnym8. Reguluje on jedynie kwestiê przej�cia praw i obowi¹zków
podatkowych na inny podmiot. Wydaje siê jednak, ¿e mo¿na tu mówiæ
o generalnej sukcesji podatkowej. Natomiast ze wzglêdu na zastane znaczenie
tego pojêcia, bardziej precyzyjne i niebudz¹ce w¹tpliwo�ci bêdzie u¿y-
wanie pojêcia sukcesji podatkowej. Co warto podkre�liæ, ordynacja po-
datkowa9 nie zawiera kompletnej regulacji sukcesji podatkowej, zastrzega
bowiem, ¿e przej�cie wszelkich praw i obowi¹zków nastêpuje pod
warunkiem, ¿e odrêbne ustawy nie stanowi¹ inaczej. Oznacza to, ¿e
pe³niejszej oceny sukcesji podatkowej mo¿na dokonaæ dopiero po zba-
daniu rozwi¹zañ przyjêtych w szczególnych aktach prawnych. Rozwi¹-
zania ordynacji podatkowej10 s¹ podobne do regulacji prawa prywatnego.
Jednak¿e nie mo¿na zapomnieæ, przyjmuj¹c za kryterium to¿samo�æ
podmiotu przekszta³canego i przekszta³conego, ¿e istnieje rozbie¿no�æ
pomiêdzy regulacjami prawa handlowego i prawa podatkowego. W prawie
handlowym mamy do czynienia wci¹¿ z tym samym podmiotem prawa,
tylko o zmienionej strukturze organizacyjnej. Nie mo¿na tu mówiæ o po-
wstaniu nowej osoby prawnej, która wstêpuje w prawa i obowi¹zki
poprzednika, jak to ma miejsce w prawie podatkowym. A zatem, kiedy
na tle przepisów prawa cywilnego mówimy o kontynuacji bytu praw-
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11 A. S t ê p i e ñ, Przekszta³cenia spó³ek..., Warszawa 2006,  s. 401.
12 A. W i t o s z, £¹czenie siê i podzia³ spó³ek w k.s.h. Omówienia, wzory, przepisy,

wskazówki praktyczne, Bydgoszcz-Katowice 2002, s. 32-33.
13 S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ñ s k i, J. S z w a j a,  Kodeks spó³-

ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 1272 i nast.
14 D. J a n k o w i a k, Ordynacja podatkowa w orzecznictwie SN i NSA, Unimex 2004,

s. 313.
15 Patrz przypis 7.
16 A. S t ê p i e ñ, Przekszta³cenia spó³ek..., s. 227.
17 R. M a s t a l s k i, Prawo podatkowe, Warszawa 2006, s. 252.
18 C. K o s i k o w s k i, L. E t e l, R. D o w g i e r, P. P i e t r a s z, S. P r e s n a r o w i c z,

Ordynacja podatkowa..., s. 401.
19 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst

jedn.: Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm. � dalej: u.p.d.o.f.).

nego11, to na tle przepisów prawa publicznego, w tym przepisów podat-
kowych, wydaje siê, ¿e w³a�ciwszym mog³oby byæ stwierdzenie, ¿e przy
przekszta³ceniu dochodzi do nastêpstwa prawnego12 (sukcesji)13. Tezê tê
uzasadnia regulacja14  art. 93a ordyn. podat.15 Konstrukcja przepisów
podatkowych nie jest bowiem dostosowana do zasady kontynuacji ist-
niej¹cej na gruncie przepisów prawa prywatnego16. Ordynacja podatkowa
w podniesionym przepisie wskazuje, ¿e osoba prawna, która �powsta³a�
w wyniku przekszta³cenia innej osoby prawnej czy spó³ki niemaj¹cej
osobowo�ci prawnej wstêpuje we wszystkie prawa i obowi¹zki podmiotu
przekszta³conego17. Regu³a ta znajduje zastosowanie równie¿ w przypad-
ku, gdy spó³ka kapita³owa albo spó³ka niemaj¹ca osobowo�ci prawnej
zostaje przekszta³cona w osobow¹ spó³kê handlow¹. Podsumowuj¹c: mamy
tutaj do czynienia z dwoma podmiotami, z których ten powsta³y pó�niej
wstêpuje w prawa i obowi¹zki stworzonego wcze�niej18. Argumentem,
który wskazywa³by na to, ¿e na gruncie prawa podatkowego obowi¹zuje
zasada kontynuacji, wbrew powy¿szym twierdzeniom, jest regulacja art.
24 ust. 3 u.p.d.o.f.19 Brzmienie ostatniego zdania powy¿szego przepisu
jednoznacznie wskazuje, ¿e je¿eli nast¹pi³o przekszta³cenie spó³ki osobo-
wej w inn¹ spó³kê osobow¹ albo spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹,
wówczas nie ustala siê dochodu na dzieñ likwidacji. Mo¿na przez to
zrozumieæ, ¿e ustawodawca w inny sposób traktuje przekszta³cenie, a w
inny likwidacjê dzia³alno�ci. Wydaje siê jednak, ¿e nie przes¹dza to o sta-
nowisku ustawodawcy. Warto raz jeszcze podkre�liæ, ¿e w art. 93a ordyn.
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podat.20  ustawodawca konsekwentnie pos³uguje siê zwrotem: �spó³ka
handlowa zawi¹zana (powsta³a) w wyniku przekszta³cenia [...] wstêpuje
we wszelkie prawa i obowi¹zki przekszta³canej spó³ki�21, co oznacza
obowi¹zywanie zasady sukcesji na gruncie prawa podatkowego, stano-
wi¹c wyj¹tek od zasady kontynuacji, wynikaj¹cej z art. 553 k.s.h.22 Regu³a23
art. 553 § 1 k.s.h.24 wskazuje, ¿e spó³ce przekszta³conej przys³uguj¹
wszystkie prawa i obowi¹zki spó³ki przekszta³canej25.

Regulacja art. 93a ordyn. podat.26, wprowadzaj¹c sukcesjê podatkow¹
obok nastêpstwa praw, zawiera równie¿ nastêpstwo obowi¹zków. Od-
powiedzialno�æ nastêpcy prawnego obejmuje wszystkie zobowi¹zania
poprzednika, o ile odrêbne ustawy nie stanowi¹ inaczej. Podmiot prze-
kszta³cony odpowiada tak, jakby by³ podatnikiem przekszta³canym.
W¹tpliwo�ci mog³aby dostarczyæ kwestia odpowiedzialno�ci nastêpcy
prawnego za zobowi¹zania poprzednika, jako osoby trzeciej, nastêpcy
prawnego27 oraz p³atnika (inkasenta) w �wietle regulacji ordynacji podat-
kowej. Przewiduje ona sukcesjê generaln¹ tylko w zakresie praw i obo-
wi¹zków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Jednak¿e
przez przepisy prawa podatkowego nale¿y tutaj rozumieæ wszelkie usta-
wy dotycz¹ce podatków, op³at oraz niepodatkowych nale¿no�ci bud¿e-
towych, a tak¿e wydane na ich podstawie akty wykonawcze.

Sukcesja w prawie podatkowym mo¿e dostarczyæ równie¿ mo¿liwo-
�ci kszta³towania przez nastêpcê prawnego tre�ci stosunku zobowi¹za-
niowego poprzednika prawnego poprzez wykorzystanie jego uprawnieñ28.

20 Patrz przypis 7.
21 S. B a b i a r z, B. D a u t e r, B. G r u s z c z y ñ s k i, R. H a u s e r, A. K a b a t, M.  N i e -

z g ó d k a - M e d e k, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2005, s. 340-342.
22 Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. � Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

1037 ze zm. � dalej: k.s.h.).
23 K. D z i e d z i c, Przekszta³cenie spó³ki. Koncesje i zezwolenia, Monitor Podatkowy

2001, nr 4, s. 55.
24 Patrz przypis 22.
25 C. K o s i k o w s k i, L. E t e l, R. D o w g i e r, P. P i e t r a s z, S. P r e s n a r o w i c z,

Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006, s. 402.
26 Patrz przypis 7.
27 L. B ³ y s t a k, B. D a u t e r, B. G r u s z y ñ s k i, Podatek dochodowy od osób praw-

nych. Komentarz, Unimex 2004, s. 19-22.
28 R. M a s t a l s k i, Prawo podatkowe..., s. 257-258.
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Rozró¿nienie na gruncie prawa handlowego kontynuacji oraz nastêp-
stwa prawnego � pomimo ¿e obie te instytucje maj¹ wspólne elementy,
jak na przyk³ad przejêcie wszelkich praw i obowi¹zków przez nastêpcê
prawnego oraz wystêpowanie odpowiedzialno�ci za zobowi¹zania29 � nie
ma swojego odpowiednika w prawie podatkowym. Uto¿samiaj¹ one
i poci¹gaj¹ za sob¹ identyczne skutki prawne � wst¹pienie we wszystkie
przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowi¹zki30.
Nastêpca prawny wchodzi w prawa i obowi¹zki poprzednika (podatnika,
p³atnika, inkasenta, osoby trzeciej, nastêpcy prawnego)31, chyba ¿e prze-
pis szczególny stanowi inaczej. Podmiotowy aspekt nastêpstwa prawne-
go zawarty w przepisie art. 93a ordyn. podat.32 obejmuje:

1) przekszta³cenie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w spó³kê
akcyjn¹ lub spó³ki akcyjnej w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹,

2) przekszta³cenie spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹33 lub spó³ki
kapita³owej w spó³kê osobow¹ oraz

3) przekszta³cenie spó³ki osobowej w inn¹ spó³kê osobow¹34.
Dla zakresu przedmiotowego nastêpstwa prawnego przy przekszta³-

ceniach istotne znaczenie ma forma przekszta³cenia. To, jakie konsekwen-
cje podatkowe bêd¹ towarzyszy³y restrukturyzacji, uzale¿nione jest od
ostatecznej formy przedsiêbiorstwa przekszta³conego. Sukcesja sfery
podatkowo-prawnej jest zasad¹ ogóln¹ dla przekszta³cenia spó³ek handlo-
wych, od której mog¹ zachodziæ wyj¹tki na podstawie odrêbnych ustaw,
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania35 czy innych ratyfikowa-
nych umów miêdzynarodowych, których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska
(art. 93e ordyn. podat.36). Sukcesja podatkowa doznaje natomiast ogra-

29 B. A d a m i a k, J. B o r k o w s k i, R. M a s t a l s k i, J. Z u b r z y c k i, Ordynacja
podatkowa..., s. 423.

30 C. K o s i k o w s k i, L. E t e l, R. D o w g i e r, P. P i e t r a s z, S. P r e s n a r o w i c z,
Ordynacja podatkowa.., s. 402.

31 T. S i e n n i c k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê z o.o. � sukcesja prawa
do odliczenia VAT, Monitor Podatkowy 2002, nr 5, s. 21.

32 Patrz przypis 7.
33 M. P a w l i k, P. K u k a w s k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê z o.o. w try-

bie art. 551 § 2 k.s.h., Monitor Podatkowy 2001, nr 10, s. 7.
34 A. K i d y b a, Prawo handlowe, Warszawa 2006, s. 501-512.
35 M. J a m r o ¿ y, Opodatkowanie spó³ki osobowej, Warszawa 2005, s. 11-15.
36 Patrz przypis 7.
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niczenia w przypadku przekszta³cenia spó³ki osobowej w kapita³ow¹ oraz
spó³ki kapita³owej w osobow¹. Wynika to z faktu, ¿e w zakresie podatków
dochodowych spó³ka osobowa nie jest podatnikiem, natomiast podatni-
kami odpowiedniego podatku s¹ wspólnicy tej spó³ki. Tymczasem spó³ki
kapita³owe s¹ podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Efektem przekszta³cenia jest zatem zmiana re¿imu prawnego w zakresie
podatków dochodowych z ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych na ustawê o podatku dochodowym od osób prawnych lub
odwrotnie.

W przypadku spó³ek osobowych mamy do czynienia z tzw. dwufa-
zowym ustaleniem dochodu wspólników. Pierwsza faza oznacza ustalenie
dochodu spó³ki, tak jak gdyby to ona by³a podatnikiem podatku docho-
dowego, by nastêpnie w drugiej fazie tak obliczony dochód �rozdzieliæ�
miêdzy wspólników odpowiednio do ich udzia³ów w spó³ce. Wszystko
to powoduje k³opoty prawne z sukcesj¹ praw i obowi¹zków podatko-
wych, formalnie przypisanych do wspólników w razie przekszta³cenia
spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹, która sama jest podmiotem praw
i obowi¹zków podatkowych. Wymaga to przyjêcia za³o¿enia, ¿e na spó³kê
przekszta³con¹ przechodz¹ skutki podatkowe37 zdarzeñ zaistnia³ych w spó³-
ce przekszta³canej, ujête w prowadzonej przez ni¹ ewidencji dla celów
podatkowych38, które wyst¹pi³yby w tej spó³ce, gdyby przekszta³cenie
nie mia³o miejsca39. Analogiczny problem ma miejsce w przypadku prze-
kszta³cenia w odwrotnym kierunku. Kwestia ta nie wynika jednak z re-
gulacji przekszta³cenia czy te¿ jego istoty prawnej, lecz z konstrukcji
podatku dochodowego od osób fizycznych, w kontek�cie objêcia nim
osób fizycznych bêd¹cych wspólnikami handlowych spó³ek osobowych.
Powoduje to, ¿e w zakresie podatków dochodowych, w przypadku prze-
kszta³cenia spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹ i odwrotnie, nie mog¹
byæ objête nastêpstwem prawnym ulgi i straty, gdy¿ maj¹ one najczê�ciej

37 K. K o p e r k i e w i c z - M o r d e l, W. C h r o � c i e l e w s k i, W. N y k i e l, Polskie
prawo podatkowe � podrêczniki akademickie, Difin 2006, s. 75.

38 A. M a r i a ñ s k i, Prawa i obowi¹zki nastêpców prawnych w prawie podatkowym,
Warszawa 2001, s. 67-70.

39 H. L i t w i ñ c z u k, Przekszta³cenia spó³ek � aspekty podatkowe, Przegl¹d Podat-
kowy 2001, nr 5, s. 10.
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�cis³y zwi¹zek ze statusem wspólników jako osób fizycznych. Wyj¹tek
bêdzie tutaj stanowiæ zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 63a u.p.d.o.f.40, które
przys³uguje wspólnikom spó³ek osobowych w przypadku ich przekszta³-
cenia w spó³ki kapita³owe.

Nastêpcy prawni, w �wietle regulacji art. 93a ordyn. podat.41, maj¹
prawo do zwrotu nadp³aty powsta³ej w podatkach dochodowych42.
W¹tpliwo�ci mog¹ pojawiæ siê w zakresie nadp³aty w podatku docho-
dowym od osób fizycznych w przypadku przekszta³cenia spó³ki osobo-
wej w spó³kê kapita³ow¹. W tym przypadku prawo do nadp³aty przy-
s³uguje wspólnikowi, a nie spó³ce. Wobec powy¿szego za w³a�ciwe nale¿y
uznaæ stwierdzenie, ¿e nadp³ata powinna byæ zwrócona wspólnikowi
spó³ki przekszta³conej.

Podsumowuj¹c, wspólnicy spó³ki niemaj¹cej osobowo�ci prawnej,
którzy posiadaj¹ straty podatkowe do odliczenia i mo¿liwo�æ ich pokrycia
w najbli¿szych latach, a w przypadku przekszta³cenia utraciliby tak¹
mo¿liwo�æ, powinni dobrze oszacowaæ mo¿liwe zyski oraz ewentualne
straty43. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ wówczas zachowanie statusu wspól-
nika w innej spó³ce nieposiadaj¹cej osobowo�ci prawnej czy prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej jako osoba fizyczna na w³asny rachunek44. Tak¿e
przekszta³cenie spó³ki osobowej w inn¹ spó³kê osobow¹ skutkuje zacho-
waniem prawa do pokrywania strat.

W wyniku przekszta³cenia, na gruncie podatku dochodowego, dla
wspólników spó³ki przekszta³canej nie powstan¹ skutki podatkowe zwi¹zane
z likwidacj¹ dzia³alno�ci gospodarczej, polegaj¹ce na opodatkowaniu
dochodu na dzieñ likwidacji, mimo ¿e nie bêd¹ ju¿ uzyskiwaæ dochodu
z tego �ród³a. Regulacja art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f.45 stanowi46, ¿e podatek
dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego w wysoko�ci 10%

40 Patrz przypis 19.
41 Patrz przypis 7.
42 A. M a r i a ñ s k i, Prawa i obowi¹zki..., s. 17.
43 J. C i s z e w s k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³ki handlowe, Poznañ 2004,

s. 111.
44 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe przedsiêbiorców, Warszawa 2001, s. 365.
45 Patrz przypis 19.
46 J. M a r c i n i u k, Podatek dochodowy od osób fizycznych, red. J. Marciniuk,

Warszawa 2006, s. 810-836.
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powinni zap³aciæ podatnicy, którzy zawiadomi¹ urz¹d skarbowy o likwi-
dacji dzia³alno�ci gospodarczej oraz wyznaczaj¹ dochód na dzieñ tej li-
kwidacji. Wyj¹tek od obowi¹zku zap³aty tego podatku wprowadza zdanie
trzecie tego przepisu, stanowi¹c, ¿e �nie ustala siê dochodu na dzieñ
likwidacji, je¿eli w wyniku zmiany formy prawnej lub po³¹czenia przed-
siêbiorstw warto�æ sk³adników maj¹tku objêtych remanentem zosta³a wnie-
siona w formie wk³adu lub aportu do nowo powsta³ego lub istniej¹cego
przedsiêbiorstwa, albo gdy nast¹pi³a ca³kowita lub czê�ciowa zmiana
bran¿y�. Regulacja art. 552 k.s.h.47 ³¹cznie z oficjaln¹ wyk³adni¹ Mini-
sterstwa Finansów48 wykluczaj¹ pogl¹d, wed³ug którego w warunkach
przekszta³cenia mia³oby nast¹piæ rozwi¹zanie spó³ki cywilnej w rozumie-
niu art. 869 i nast. k.c.49, które traktowane by³oby tak samo jak likwidacja
dzia³alno�ci gospodarczej w rozumieniu art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f.50 . Prze-
kszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê kapita³ow¹ jest procesem, który
polega na zmianie formy prawnej prowadzonej dzia³alno�ci. Ma tutaj
zastosowanie ustanowiona w art. 533 k.s.h. zasada kontynuacji dzia³al-
no�ci gospodarczej spó³ki przekszta³conej przez spó³kê przekszta³con¹,
przy wykorzystaniu maj¹tku bêd¹cego przedmiotem wspó³w³asno�ci ³¹cznej
wspólników spó³ki cywilnej. Równocze�nie, zgodnie z art. 93a ordyn.
podat.51, �spó³ka kapita³owa powsta³a w wyniku przekszta³cenia spó³ki
niemaj¹cej osobowo�ci prawnej wstêpuje we wszelkie, przewidziane
w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowi¹zki przekszta³conego
podmiotu, o ile odrêbne ustawy nie stanowi¹ inaczej�. Przyj¹æ zatem
nale¿y, ¿e przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê kapita³ow¹, które jest
przeprowadzane wed³ug sposobu opisanego w dziale III k.s.h.52, nie powoduje
powstania obowi¹zku zap³acenia zrycza³towanego podatku dochodowego
od dochodu z remanentu likwidacyjnego, który jest wyra¿ony53 w art. 24

47 Patrz przypis 22.
48 Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 grudnia 2001 r., nr PB 2/MK-033-0456-

2289/01.
49 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. � Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
50 Patrz przypis 19.
51 Patrz przypis 7.
52 Patrz przypis 22.
53 J. C i s z e w s k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej..., s. 110.
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ust. 3 u.p.d.o.f.54 W tej sytuacji nie bêdzie siê stosowa³o równie¿ przepisu55
art. 6a u.p.t.u.56

Proces transformacji (zmiana statusu spó³ki i podstawy opodatkowa-
nia) mo¿e rodziæ problemy zwi¹zane z potr¹caniem przez spó³kê prze-
kszta³con¹ kosztów uzyskania przychodu z tytu³u zakupu przez spó³kê
przekszta³can¹ materia³ów i towarów, które, w przypadku prowadzenia
niepe³nej rachunkowo�ci, nie s¹ kosztami uzyskania przychodu do momentu
sprzeda¿y towarów57. Porównywalne zastrze¿enia mog¹ uwyra�niæ siê
w dopuszczalno�ci kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych
od �rodków trwa³ych. W literaturze przedmiotu postuluje siê w tej materii
sukcesjê podatkow¹ w takim obszarze, w jakim mo¿na j¹ ujednoliciæ
z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych58, a za-
tem tylko wtedy, gdy prawa i obowi¹zki podlegaj¹ce sukcesji, okre�lone
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych59, znajduj¹ siê
tak¿e w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych60.

Spó³ka kapita³owa, która powsta³a wskutek przekszta³cenia spó³ki
osobowej, automatycznie staje siê podatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych. Zmiana ta mo¿e prowadziæ równie¿ do przeobra¿enia
siê sposobu ewidencjonowania zdarzeñ gospodarczych dla celów podat-
kowych. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e spó³ki kapita³owe maj¹ obowi¹zek prowa-
dzenia ksi¹g rachunkowych. Natomiast spó³ki cywilne, spó³ki jawne osób
fizycznych oraz spó³ki partnerskie na mocy ustawy o rachunkowo�ci
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych s¹ zobligowane
do prowadzenia ksi¹g rachunkowych tylko w przypadku, gdy ich przy-
chody netto ze sprzeda¿y towarów, produktów i operacji finansowych

54 Patrz przypis 19.
55 D. K o s a c k a - £ ê d z i e w i c z, B. O l s z e w s k i, Leksykon Podatku Dochodowe-

go od osób prawnych, Unimex 2006, s. 214.
56 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz.

535 ze zm.).
57 J. C i s z e w s k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej..., s. 111.
58 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

jedn.: Dz.U. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.).
59 Patrz przypis 19.
60 M. P a w l i k, P. K u k a w s k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê z o.o. w try-

bie art. 551 § 2 k.s.h., Monitor Podatkowy 2001, nr 10, s. 10-11.
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za poprzedni rok obrotowy wynosz¹ minimalnie równowarto�æ w wa-
lucie polskiej 800 000 euro61. Nie oznacza to jednak¿e, ¿e podmioty te
nie mog¹ w³asnowolnie prowadziæ ksi¹g rachunkowych. Nale¿a³oby jednak
wspomnieæ, ¿e spó³ki, które nie prowadz¹ ksi¹g rachunkowych, pro-
wadz¹ podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów lub ewidencjê przy-
chodów, je�li wspólnicy s¹ opodatkowani zrycza³towanym podatkiem
dochodowym, albo nie prowadz¹ ewidencji, je�li wspólnicy op³acaj¹ kartê
podatkow¹. Dlatego te¿, je¿eli spó³ka niemaj¹c¹ osobowo�ci prawnej nie
prowadzi³a ksi¹g rachunkowych, to w wyniku jej przekszta³cenia w spó³kê
kapita³ow¹ taki obowi¹zek bêdzie ju¿ musia³a dope³niæ62. W �wietle art. 2
u.r.63 oraz art. 24a u.p.d.o.f.64 podmiotem, dla którego prowadzone s¹
ksiêgi, jest spó³ka osobowa i spó³ka cywilna, a podstaw¹ do ustalenia
dochodów wspólników s¹ zapisy w tych ksiêgach. Przekszta³cenie spó³ki
niemaj¹cej osobowo�ci prawnej w spó³kê kapita³ow¹ poci¹ga za sob¹
konieczno�æ zamkniêcia ksi¹g rachunkowych65, o ile spó³ka takie pro-
wadzi³a, zakoñczenie roku obrotowego lub przej�cia na ksiêgi rachunko-
we dla spó³ki prowadz¹cej podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów.
Co warto podkre�liæ, zdarzeniom tym nie towarzyszy zamkniêcie roku
podatkowego66. Przypomnieæ nale¿y, ¿e podatnikami s¹ wspólnicy tych
spó³ek (jako osoby fizyczne) i dla nich rokiem podatkowym jest rok
kalendarzowy. Konsekwencj¹ przekszta³cenia bêdzie zatem w tej materii

61 Wartym podkre�lenia jest fakt, ¿e w momencie, gdy spó³ka osobowa nie jest
zobligowana do prowadzenia ksi¹g rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowo�ci,
przepisy kodeksu przewiduj¹ce konieczno�æ sporz¹dzania sprawozdania finansowego
wykonuje siê na podstawie podsumowania zapisów w podatkowej ksiêdze przychodów
i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spó³kê dla celów podatkowych,
na podstawie spisu z natury, a tak¿e innych dokumentów pozwalaj¹cych na sporz¹dzenie
tego sprawozdania.

62 W �wietle art. 2 u.r. oraz art. 24a u.p.d.o.f podmiotem, dla którego prowadzone
s¹ ksiêgi, jest spó³ka osobowa i spó³ka cywilna, a podstaw¹ do ustalenia dochodów wspól-
ników s¹ zapisy w tych ksiêgach.

63 Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (tekst jedn.: Dz.U. Nr 76, poz.
694 ze zm. � dalej: u.r.).

64 Patrz przypis 19.
65 G. M i �, Przekszta³cenie spó³ek handlowych, Warszawa 2005, s. 378-379.
66 J. C i s z e w s k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej..., s. 112.
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jedynie zmiana �ród³a przychodów i sposobu jego opodatkowania. To
spó³ka przekszta³cona otworzy ksiêgi rachunkowe i rozpocznie rok po-
datkowy. Wyk³adnia art. 93a ordyn. podat.67  o wst¹pieniu spó³ki kapi-
ta³owej w prawa i obowi¹zki podatkowe spó³ki niemaj¹cej osobowo�ci
prawnej powinna, na gruncie podatków dochodowych, uwzglêdniaæ
szerszy kontekst zwi¹zany przede wszystkim z prowadzeniem przez spó³kê
przekszta³can¹ i przekszta³con¹ ewidencji dla celów podatkowych. W owej
ewidencji opisane s¹ zdarzenia powoduj¹ce okre�lone skutki podatkowe,
jak pojawienie siê przychodów, kosztów uzyskania przychodów, wydat-
ków nieuznanych w momencie poniesienia za takie kosztów oraz ich
przypisanie do okresów podatkowych.

Przekszta³cenie spó³ki niemaj¹cej osobowo�ci prawnej w spó³kê ka-
pita³ow¹ wi¹¿e siê z przeprowadzeniem skomplikowanej i kosztownej
procedury wymaganej przez przepisy kodeksu spó³ek handlowych68
w odniesieniu do spó³ek prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe69. Po pierw-
sze, dla celów przekszta³cenia niezbêdne jest sporz¹dzenie sprawozdania
finansowego na okre�lony dzieñ w miesi¹cu poprzedzaj¹cym przed³o¿enie
wspólnikom planu przekszta³cenia oraz poddanie wyceny aktywów i pa-
sywów badaniu bieg³ego rewidenta. Po drugie, na dzieñ przekszta³cenia,
którym jest dzieñ wpisu spó³ki przekszta³conej do rejestru, ponownie musi
byæ sporz¹dzone sprawozdanie finansowe70 zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowo�ci71.

Niewyst¹pienie sukcesji podatkowej72 w obrêbie skutków podatko-
wych zdarzeñ zaewidencjonowanych w ksiêgach mog³oby w pewnych
sytuacjach sprawiaæ, ¿e okre�lony wydatek, który wype³nia³by kryteria
kosztu uzyskania przychodu, nie zostanie podatkowo odliczony ani przed
przekszta³ceniem, ani po jego dokonaniu lub te¿ zostanie odliczony

67 Patrz przypis 7.
68 Patrz przypis 22.
69 J. P u s t u ³ a, Zakoñczenie roku podatkowego przy przekszta³ceniu i po³¹czeniu

spó³ek kapitalowych, Przegl¹d Podatkowy 2004, nr 3, s. 51-54.
70 Z. J a s i e w i c z, Kontynuacja dzia³alno�ci w sprawozdaniu finansowym, Monitor

Podatkowy 2003, nr 1, s. 27-31.
71 Patrz przypis 63.
72 A. M a r i a ñ s k i, Prawa i obowi¹zki..., s. 17.
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dwukrotnie. W zakresie poruszanego rodzaju przekszta³cenia sukcesja
podatkowa na gruncie podatków dochodowych oznacza, ¿e na spó³kê
przekszta³con¹ przejd¹ skutki podatkowe tych zdarzeñ, które mia³y miej-
sce w spó³ce przekszta³canej i ujête zosta³y w prowadzonych przez ni¹
ewidencjach dla celów podatkowych, a które wyst¹pi³yby w tej spó³ce,
gdyby nie by³o przekszta³cenia. Przepisy reguluj¹ expressis verbis tylko
skutki podatkowe amortyzacji �rodków trwa³ych oraz warto�ci niema-
terialnych i prawnych, stwierdzaj¹c, ¿e w razie przekszta³cenia formy
prawnej, dla której przewidziana jest sukcesja uniwersalna, warto�æ
pocz¹tkow¹ �rodków trwa³ych oraz warto�ci niematerialne i prawne ustala
siê w wysoko�ci warto�ci pocz¹tkowej okre�lanej w ewidencji (wykazie)
podmiotu przekszta³canego. Ponadto wystêpuje tutaj kontynuowanie
wysoko�ci odpisów amortyzacyjnych i metod amortyzacji (art. 16g ust.
9 i art. 16h ust. 3 u.p.d.o.p.73)74. Zdaniem czê�ci doktryny prawa po-
datkowego w obrêbie tego obszaru nie wystêpuj¹ ograniczenia, przez
które nie mo¿na by uznaæ, ¿e sukcesja podatkowa obejmuje tak¿e po-
datkowe skutki zdarzeñ zaistnia³ych w spó³ce przekszta³canej, jak np.:
zarachowanie przychodu nale¿nego, dokonanie odpisów aktualizuj¹cych
warto�æ nale¿no�ci, których nie�ci¹galno�æ zosta³a uprawdopodobniona,
potracenie kosztu zarachowanego, który nie zosta³ jeszcze poniesiony,
poniesienie wydatku, który nie zosta³ potr¹cony jako koszt uzyskania
przychodu, gdy¿ dotyczy innego okresu podatkowego, czy poniesienie
wydatku polegaj¹cego na sp³acie cudzego d³ugu.

Trafnie podsumowa³a te zjawiska Hanna Litwiñczuk, pisz¹c, ¿e: �Je¿eli
spó³ka przekszta³cana ma nale¿no�æ z tytu³u sprzeda¿y towarów i zara-
chowa³a przychód nale¿ny, to spó³ka przekszta³cona mo¿e dokonaæ odpisów
aktualizuj¹cych warto�æ tej nale¿no�ci, je�li po przekszta³ceniu spe³ni³y siê
warunki pozwalaj¹ce uznaæ jej nie�ci¹galno�æ za uprawdopodobnion¹.
Kiedy spó³ka przekszta³cana naby³a wierzytelno�æ i zarachowa³a przychód
nale¿ny, a spó³ka przekszta³cona zby³a tê wierzytelno�æ ze strat¹, to mo¿e
uznaæ tê stratê za koszt podatkowy. Je¿eli spó³ka przekszta³cana dokona³a
odpisów aktualizuj¹cych warto�æ nale¿no�ci, których nie�ci¹galno�æ zosta³a

73 Ustawa z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jedn.: Dz.U. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

74 J. M a r c i n i u k, Podatek dochodowy, s. 588-641.
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uprawdopodobniona, a po przekszta³ceniu czê�æ lub ca³o�æ tych nale¿-
no�ci zosta³a zwrócona, to spó³ka przekszta³cona powinna zarachowaæ
przychód nale¿ny, odpowiadaj¹cy warto�ci zwróconych nale¿no�ci. Je¿eli
spó³ka przekszta³cana zarachowa³a i uzna³a podatkowo koszt, a zap³aty
dokona³a ju¿ spó³ka przekszta³cona, to ta ostatnia nie mo¿e tego kosztu
uwzglêdniæ podatkowo, lecz jedynie ró¿nice kursowe w przypadku
poniesienia go w walucie obcej. Je¿eli spó³ka przekszta³cana zap³aci³a
w 2004 r. czynsz za pierwsze pó³rocze 2005 r. i nie uzna³a tego wydatku
za koszt przed przekszta³ceniem, to spó³ka przekszta³cona mo¿e ten
wydatek uznaæ za koszt uzyskania przychodu. Je¿eli spó³ka przekszta³-
cana sp³aci³a cudzy d³ug, nie zaliczaj¹c tego wydatku, zgodnie z prze-
pisami, do kosztów podatkowych, to kwoty odzyskane ju¿ przez spó³kê
przekszta³con¹ nie bêd¹ zaliczane do przychodów75�.

Powy¿sze rozwa¿ania dowodz¹, ¿e je¿eli w spó³ce przekszta³conej
pojawi¹ siê okre�lone przychody, koszty lub wydatki, które zaistnia³y
w wyniku zdarzeñ zaewidencjonowanych76, to spó³ka przekszta³cona po-
winna je potraktowaæ podatkowo tak, jak uczyni³aby to spó³ka przekszta³-
cana, gdyby owo przekszta³cenie nie nast¹pi³o77. Dlatego te¿, je�li na
przyk³ad umowê po¿yczki zawar³a spó³ka przekszta³cana, natomiast odsetki
z tego tytu³u w ca³o�ci lub w czê�ci zosta³y zap³acone przez spó³kê
przekszta³con¹, to stanowi to u niej koszt uzyskania przychodu78. Skoro
spó³ka przekszta³cona naby³a prawa oraz kompetencje po¿yczkobiorcy,
to tym samym nale¿y j¹ traktowaæ pod wzglêdem podatkowym w taki
sposób, jak gdyby sp³aca³a odsetki od swojego zobowi¹zania. Stanowi
to niew¹tpliwie uzasadnienie normy nastêpstwa prawnego i obowi¹zków
cywilnoprawnych79. Podkre�liæ nale¿y, ¿e w momencie, gdy spó³ka prze-
kszta³cona wst¹pi³a w prawa i obowi¹zki, które p³yn¹ z umów najmu lub
dzier¿awy, zawartych przez spó³kê przekszta³can¹, to wtedy zap³acony
przez ni¹ czynsz za okres po przekszta³ceniu jest kosztem uzyskania
przychodu, naturalnie przy uwzglêdnieniu kryterium mówi¹cego, ¿e spó³ka

75 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 364.
76 A. S t ê p i e ñ, Przekszta³cenia spó³ek..., Warszawa 2006, s. 228.
77 T. S k a l s k i, Przekszta³cenie spó³ki z o.o...., s. 123-125.
78 Tam¿e, s. 364.
79 M. J a m r o ¿ y, Opodatkowanie spó³ki osobowej, Warszawa 2005, s. 36-42.
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przekszta³cana nie zarachowa³a i nie uzna³a podatkowo tego kosztu.
Wówczas obowi¹zywanie sukcesji podatkowej uniemo¿liwi³oby spó³ce
przekszta³conej uznanie go podatkowo po raz drugi80. Przekszta³cenie
spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹ poci¹ga za sob¹ liczne w¹tpliwo�ci
zwi¹zane z sukcesj¹ prawa do odliczania naliczonego podatku od towa-
rów i us³ug, z opodatkowaniem podatkiem od towarów i us³ug towarów
w³asnej produkcji oraz towarów, które po nabyciu nie zosta³y odsprze-
dane, a w stosunku do których przys³ugiwa³o prawo do obni¿enia podatku
nale¿nego81 o podatek naliczony. Wystêpuje tu pewnego rodzaju dyshar-
monia co do mo¿liwo�ci zmniejszania kwoty podatku nale¿nego o na-
liczony przez powsta³¹ w wyniku przekszta³cenia spó³kê kapita³ow¹. Spó³ka
cywilna jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug, tote¿ mo¿e za-
istnieæ sytuacja, kiedy w tre�ci faktury jako nabywca figurowaæ bêdzie
spó³ka cywilna, w przypadku za�, gdy przekszta³cenie nast¹pi w trakcie
okresu miesiêcznego, podmiotem uprawnionym do dokonania odliczenia
mo¿e byæ ju¿ spó³ka przekszta³cona. Nie jest wówczas mo¿liwe doko-
nanie korekty faktury poprzez zmianê danych nabywcy, poniewa¿ spó³ka
przekszta³cona w chwili zakupu nie istnia³a. Nale¿y wobec tego zadaæ
pytanie, czy mo¿liwe jest w tej sytuacji dokonywanie odliczenia podatku
od towarów i us³ug przez spó³kê przekszta³con¹? Obok zawartej w art.
93a ordyn. podat.82 ogólnej zasady wst¹pienia spó³ki kapita³owej, powsta-
³ej z przekszta³cenia spó³ki osobowej, we wszystkie prawa i obowi¹zki
z zakresu prawa podatkowego (z wyj¹tkiem w ustawie przewidzianych),
priorytetow¹ warto�æ ma tu ustalenie, czy owo otrzymanie faktury two-
rzy po stronie nabywcy przywilej do przeprowadzenia odliczenia. Zgodnie
z interpretacj¹ art. 19 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us³ug83,
kwotê podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku okre�lonych
w fakturze, stwierdzaj¹cych nabycie towarów i us³ug. Regulacja art. 19
ust. 3 tej ustawy stanowi84, ¿e obni¿enie kwoty podatku nale¿nego nie

80 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 365.
81 J. C i s z e w s k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej..., s. 108.
82 Patrz przypis 7.
83 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535

ze zm.).
84 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz.

535 ze zm.).
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mo¿e nast¹piæ wcze�niej, ni¿ w miesi¹cu otrzymania przez nabywcê towaru
lub wykonania us³ugi albo otrzymania faktury potwierdzaj¹cej dokonanie
przedp³aty (zaliczki, zadatku, raty) podlegaj¹cej opodatkowaniu. W zwi¹zku
z powy¿szym nie mo¿na wykazaæ twierdzenia o przyznaniu fakturze
mocy innej ni¿ dowodowa, dokumentuj¹ca czynno�ci podlegaj¹ce opo-
datkowywaniu85. Samo nabycie towarów i us³ug w momencie, kiedy nie
zaistnia³y przes³anki negatywne z art. 25 ustawy o podatku od towarów
i us³ug86, rodzi przywilej do obni¿enia podatku nale¿nego, natomiast faktura
jest niezbêdna do prawid³owej realizacji prawa do przedmiotowego ob-
ni¿enia podatku87. Uprawnienie to z kolei, zgodnie z zasad¹ kontynuacji
wynikaj¹c¹ z art. 553 k.s.h.88 oraz zasad¹ nastêpstwa prawnego z art.
93a ordyn. podat.89, przechodzi na spó³kê przekszta³con¹90. Dopiero brak
zg³oszenia rejestracyjnego91 uniemo¿liwi³by obni¿enie kwoty lub zwrot
ró¿nicy podatku nale¿nego92.

Kolejnym zagadnieniem, które nale¿y w tym miejscu poruszyæ, jest
nieodzowno�æ rozstrzygniêcia, czy w razie nieodsprzedania przed prze-
kszta³ceniem towarów, co do których przys³ugiwa³o prawo do dokonania
odliczenia, zaistnieje konieczno�æ zap³acenia podatku od towarów i us³ug93.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug, co do zasady, podlegaj¹
towary w³asnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zosta³y
odsprzedane oraz w stosunku do których przys³ugiwa³o prawo do ob-

85 Por. wyrok NSA z dnia 14 luty 2000 r., I SA/Lu 1199/98 (niepublikowany).
86 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz.

535 ze zm.).
87 T. S i e n n i c k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê z ograniczona odpowie-

dzialno�ci¹ � sukcesja prawa do odliczenia VAT, Monitor Podatkowy 2002, nr 5, s. 21-
24.

88 Patrz przypis 22.
89 Patrz przypis 7.
90 Rejestracja spó³ki z o.o., Biuletyn Informacyjny dla S³u¿b Ekonomiczno-Finanso-

wych 2001, nr 22, s. 46-47.
91 Zg³oszenia nale¿y dokonaæ przed pierwsz¹ czynno�ci¹ w rozumieniu art. 2 ustawy

we w³a�ciwym urzêdzie skarbowym (art. 4 pkt 10). Celem zg³oszenia jest uaktualnienie
danych oraz uzyskanie potwierdzenia rejestracji.

92 Por. wyroki: NSA � O�rodek zamiejscowy w Lublinie z dnia 10 pa�dziernika 1997 r.
(ISA/Lu 690/96; ISA/Lu 691/96; ISA/Lu 693/96; ISA/Lu 694/96; ISA/Lu 695/96).

93 J. C i s z e w s k i, Przekszta³cenie spó³ki cywilnej..., s. 109.
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ni¿enia podatku nale¿nego o podatek naliczony. Towary te zostan¹ opo-
datkowane podatkiem od towarów i us³ug m.in. w przypadku rozwi¹zania
spó³ki prawa cywilnego lub handlowego niemaj¹cej osobowo�ci prawnej
albo zaprzestania przez podatnika94 bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ wykonywa-
nia czynno�ci podlegaj¹cych opodatkowaniu.

Proces przekszta³cenia spó³ki niemaj¹cej osobowo�ci prawnej w spó³kê
kapita³ow¹ mo¿na porównaæ z wniesieniem przedsiêbiorstwa spó³ki cywilnej
w spó³kê z o.o. w postaci aportu95. Dziêki takiemu zestawieniu mo¿emy
dokonaæ oceny op³acalno�ci obu form transformacji96. Pierwsza ró¿nica
zwi¹zana jest z zakresem ci¹g³o�ci bytu prawnego. Wed³ug przepisów
prawa handlowego przekszta³cenie sprawia, ¿e spó³ka, która jest prze-
kszta³cana, koñczy swój byt prawny w tej samej chwili, w której swój
byt prawny rozpoczyna spó³ka przekszta³cona. Zaistnia³a w ten sposób
spó³ka przejmuje ogó³ praw i obowi¹zków, tak¿e podatkowych, swej
poprzedniczki. Metoda aportowa dostarcza w tym miejscu dwóch od-
miennych wersji. Jeden wariant wi¹¿e siê z wcze�niejszym rozwi¹zaniem
spó³ki cywilnej, a nastêpnie wniesieniem do spó³ki z o.o. przez ka¿dego
wspólnika aportu w postaci przypadaj¹cego mu, po zniesieniu wspólno�ci
³¹cznej, wk³adu w przedsiêbiorstwie. Drug¹ mo¿liwo�ci¹ jest wniesienie
przedsiêbiorstwa prowadzonego w formie spó³ki cywilnej jako aportu97
do spó³ki kapita³owej, bez wcze�niejszego rozwi¹zania tej pierwszej spó³ki.
Zaistnienie takich rozwi¹zañ sta³o siê mo¿liwe dziêki orzeczeniu S¹du
Najwy¿szego98. Wed³ug sentencji orzeczenia dozwolone jest objêcie
wk³adów w spó³ce z o.o. na zasadzie wspó³w³asno�ci ³¹cznej, wskutek
powiêkszenia kapita³u zak³adowego poprzez wniesienie aportu w formie
przedsiêbiorstwa spó³ki cywilnej przez jej wy³¹cznych wspólników.

Je�li mowa o konsekwencjach podatkowych, w przypadku pierwszej
z zaprezentowanych mo¿liwo�ci wykorzystanie instytucji aportu nie poci¹ga

94 Taki podatnik jest jednocze�nie zobowi¹zany, na podstawie odrêbnych przepisów,
do zawiadomienia w³a�ciwego organu o zaprzestaniu wykonywania dzia³alno�ci gospodar-
czej.

95 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 367.
96 A. S t ê p i e ñ, Przekszta³cenia spó³ek..., Warszawa 2006, s. 232.
97 I. G i l, P. G i l, Prawnopodatkowe aspekty przekszta³cenia spó³ki cywilnej w spó³kê

kapita³ow¹, Monitor Podatkowy 2000, nr 6, s. 13.
98 Wyrok SN z 22 maja 1996 r., III CZP 49/96 (OSNC 1996, nr 9, poz. 119).
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za sob¹ implikacji w postaci obci¹¿enia wspólników podatkiem docho-
dowym z tytu³u likwidacji. Zgodnie z regulacj¹ ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f.99)100 nie ustala siê
bowiem dochodu na dzieñ likwidacji, je¿eli w wyniku zmiany formy
prawnej lub po³¹czenia przedsiêbiorstw warto�æ sk³adników maj¹tku
objêtych remanentem zosta³a wniesiona w formie wk³adu lub aportu do
nowo powsta³ego lub istniej¹cego przedsiêbiorstwa101. Pamiêtaæ jednak¿e
nale¿y, ¿e wniesienie aportu w postaci przedsiêbiorstwa nie jest to¿same
z zaistnieniem obowi¹zku podatkowego w momencie wniesienia. Warto�æ
przedsiêbiorstwa wynikaj¹ca z ksi¹g bêdzie mia³a znaczenie podatkowe
przy zbyciu przez wspólników spó³ki przekszta³canej udzia³ów objêtych
w spó³ce przekszta³conej. Spó³ka kapita³owa, która naby³a przedsiêbior-
stwo w postaci wk³adu niepieniê¿nego, bêdzie zobligowana do oszaco-
wania �rodków trwa³ych. Jest to jednoznaczne z faktem, ¿e �bêdzie ona
zobowi¹zana do dokonania wyceny warto�ci niematerialnych oraz praw-
nych w wysoko�ci sumy ich warto�ci rynkowej w przypadku wyst¹-
pienia dodatniej warto�ci firmy lub w wysoko�ci ró¿nicy pomiêdzy
nominaln¹ warto�ci¹ wydanych udzia³ów, a warto�ci¹ sk³adników ma-
j¹tkowych niebêd¹cych �rodkami trwa³ymi, ani warto�ciami niematerial-
nymi i prawnymi, w przypadku niewyst¹pienia dodatniej warto�ci fir-
my�102. Spó³ka kapita³owa nie ma obowi¹zku kontynuowania szacowania
maj¹tku trwa³ego po spó³ce cywilnej. W odniesieniu do wspólników, je¿eli
pomiêdzy nominaln¹ warto�ci¹ udzia³ów objêtych w spó³ce z o.o. a war-
to�ci¹ przedsiêbiorstwa wniesionego w postaci aportu, wynikaj¹c¹ z ksi¹g
spó³ki cywilnej, okre�lon¹ na dzieñ objêcia tych udzia³ów, powstanie dodatnia
ró¿nica, to w momencie wniesienia aportu, jak ju¿ wy¿ej wspomniano,
nie stanowi ona dochodu podlegaj¹cego opodatkowaniu. Dopiero, kiedy
dojdzie do zbycia udzia³ów, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia jest
warto�æ przedsiêbiorstwa wynikaj¹ca z ksi¹g, okre�lona na dzieñ objêcia
tych udzia³ów, nie wy¿sza jednak ni¿ ich warto�æ nominalna z dnia objêcia

99 Patrz przypis 19.
100 W. N y k i e l, K. K o p e r k i e w i c z - M o r d e l, Podatek dochodowy od osób

fizycznych Komentarz, Warszawa 2003, s.282-293.
101 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 368.
102 Tam¿e, s. 368.
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(art. 22 ust. 1 f u.p.d.o.f.103). W oparciu o powy¿sze unormowania mo¿na
sformu³owaæ nastêpuj¹c¹ konkluzjê: W przypadku wspólników spó³ki
cywilnej wniesienie przedsiêbiorstwa do spó³ki kapita³owej jest neutralne
podatkowo równie¿ wtedy, kiedy nominalna warto�æ objêtych udzia³ów
przewy¿sza warto�æ przedsiêbiorstwa maj¹c¹ swoje �ród³o w ksiêgach.
Obowi¹zek zap³aty podatku zaistnieje dopiero w momencie zbycia udzia-
³ów. Odrêbne uregulowanie przewiduje ustawa o podatku od towarów
i us³ug, która na mocy art. 14 u.p.t.u.104 nak³ada na spó³kê cywiln¹ obo-
wi¹zek podatkowy w przypadku jej rozwi¹zania105. Nastêpny z zaprezen-
towanych wariantów zak³ada wniesienie aportu106 w postaci przedsiêbior-
stwa przez wspólników spó³ki cywilnej bez wcze�niejszego rozwi¹zania
tej spó³ki107. Mo¿liwo�æ taka generuje w zakresie podatku dochodowego
konsekwencje podobne do tych przedstawionych powy¿ej. Rozbie¿no�æ
bêdzie natomiast dotyczyæ obci¹¿enia podatkiem od towarów i us³ug.
W tym przypadku nie nast¹pi¹ skutki zwi¹zane z rozwi¹zaniem spó³ki108
z art. 14 u.p.t.u.109

Je¿eli dokonamy porównania sukcesji uniwersalnej110  i metody apor-
towej, dostrze¿emy nastêpuj¹ce konstatacje. W stosunku do podatku od
towarów i us³ug za bardziej zadowalaj¹ce nale¿y uznaæ przekszta³cenie.
Na spó³kê przekszta³con¹ przechodz¹ bowiem wszystkie prawa wynika-
j¹ce z przepisów prawa podatkowego, a co za tym idzie, tak¿e prawo
do pomniejszania podatku nale¿nego o podatek naliczony oraz zwrot ró¿nicy
podatku111. Dziêki zastosowaniu metody aportowej pojawiaj¹ siê tutaj dwa
odmienne rozwi¹zania. Kiedy wprowadzimy w ¿ycie pierwsz¹ mo¿li-

103 Patrz przypis 19.
104 J. M a r t i n, Z. L i p t a k, P. K o w a l c z y k, P. S k o r u p a, M. Wo j d a, Ustawa

o VAT. Komentarz, Difin 2005, s. 186-190.
105 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 368.
106 K. S z c z e p a ñ s k i, Podatek dochodowy..., s. 57.
107 I. G i l, P. G i l, Prawnopodatkowe aspekty..., s. 17.
108 K. S z c z e p a ñ s k i, Podatek dochodowy..., s. 58-59.
109 Patrz przypis 19.
110 L. B ³ y s t k a, B. D a u t e r, B. G r u s z c z y ñ s k a, B. H n a t i u k, H. £ y s i k o w -

s k i, E. M a d e j, A. M u d r e c k i, M. N i e z g ó d k a - M e d e k, R. P e k, K. W u j e k, J. Z u -
b r z y c k i, Podatek dochodowy od osób Prawnych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 19-
20.

111 A. S t ê p i e ñ, Przekszta³cenia spó³ek..., Warszawa 2006, s. 229.
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wo�æ, to spó³ka cywilna zobowi¹zana bêdzie zap³aciæ podatek w zwi¹zku
z jej likwidacj¹, natomiast gdy zastosujemy drugi wariant, wówczas spó³ka
unika zap³aty takiego podatku112. W przypadku stosowania metody apor-
towej, bez wzglêdu na ustalone rozwi¹zanie, na spó³kê kapita³ow¹ nie
przechodz¹ ¿adne prawa, które s¹ nastêpstwem ustawy o podatku od
towarów i us³ug. Na spó³ce kapita³owej spoczywa natomiast odpowie-
dzialno�æ za zaleg³o�ci podatkowe jako nabywcy przedsiêbiorstwa zgod-
nie z regulacj¹113 art. 112 ordyn. podat.114 Przy przekszta³ceniu, jak i przy
metodzie aportowej, wspólnicy zarówno w momencie przekszta³cenia,
jak i przy wniesieniu aportu w postaci przedsiêbiorstwa, nie p³ac¹ podatku
dochodowego. W zakresie amortyzacji, przy przekszta³ceniu, spó³ka
kapita³owa obowi¹zana jest kontynuowaæ wycenê sk³adników maj¹tku
trwa³ego po spó³ce przekszta³canej. Dochód odpowiadaj¹cy warto�ci
cichych rezerw zostanie opodatkowany przy zbyciu sk³adników maj¹t-
kowych, z którymi rezerwy te by³y zwi¹zane. Przy zastosowaniu metody
aportowej115 spó³ka kapita³owa mo¿e wyceniæ ten maj¹tek powy¿ej warto�ci
ksiêgowej, co oznacza, ¿e spó³ka ta mo¿e mieæ wy¿sze odpisy amor-
tyzacyjne, a tym samym wy¿sze koszty uzyskania przychodu ni¿ w przy-
padku przekszta³cenia116. Natomiast przy zbyciu przejêtych sk³adników
w krótkim czasie po przekszta³ceniu spó³ka nie zap³aci podatku docho-
dowego. Po stronie wspólników, zarówno przy przekszta³ceniu, jak i przy
metodzie aportowej, odroczony podatek pojawi siê przy zbyciu udzia³ów
objêtych w spó³ce przekszta³conej (przejmuj¹cej). Przy zbyciu udzia³ów
objêtych w zamian za wk³ad niepieniê¿ny w postaci przedsiêbiorstwa
zastosowanie ma art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f.117 Regulacja ta ma tak¿e
zastosowanie przy zbyciu udzia³ów na skutek przekszta³cenia, gdy¿ prze-
kszta³cenie spó³ki niemaj¹cej osobowo�ci prawnej w spó³kê kapita³ow¹
zalicza siê do tego rodzaju przekszta³ceñ, które polegaj¹ na przeniesieniu

112 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 369.
113 B. A d a m i a k, J. B o r k o w s k i, R. M a s t a l s k i, J. Z u b r z y c k i, Ordynacja

podatkowa..., s. 454-456.
114 Patrz przypis 7.
115 K. S z c z e p a ñ s k i, Podatek dochodowy..., s. 96-97.
116 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 369.
117 Patrz przypis 19.



152

£ukasz �widerek

maj¹tku na inny podmiot118. W zwi¹zku tym, je�li w wyniku przekszta³-
cenia spó³ki cywilnej w spó³kê kapita³ow¹ wspólnicy tej pierwszej przej-
muj¹ udzia³y w tej drugiej, a potem zbywaj¹ je, to kosztem uzyskania
przychodu ze zbycia jest warto�æ przeniesionego na spó³kê kapita³ow¹
przedsiêbiorstwa, która wynika z ksi¹g spó³ki przekszta³canej na dzieñ
przekszta³cenia119. Zasady te najlepiej, za H. Litwiñczuk, zilustrowaæ mo¿na
na nastêpuj¹cym przyk³adzie: �Dwaj wspólnicy spó³ki cywilnej po jej
rozwi¹zaniu i zniesieniu wspó³w³asno�ci ³¹cznej wnosz¹ do spó³ki z o.o.
aporty w postaci udzia³ów w przedsiêbiorstwie. W sk³ad przedsiêbiorstwa
wchodz¹: maszyna o warto�ci netto 100 j.p. i odpowiednio warto�ci
rynkowej na dzieñ wniesienia 120 j.p. i budynek o warto�ci netto 1000
j.p. i odpowiednio warto�ci rynkowej 1200 j.p. (warto�æ przedsiêbiorstwa
wynikaj¹ca z ksi¹g � 1300 j.p.). Ka¿dy ze wspólników obejmuje udzia³y
w spó³ce z o.o. o warto�ci nominalnej 850 j.p. W momencie wniesienia
wspólnicy nie p³ac¹ ¿adnego podatku. Nastêpnie wspólnicy sprzedaj¹
udzia³y po cenie równej warto�ci nominalnej tych udzia³ów. Ka¿dy z nich
uzyska dochód do opodatkowania w wysoko�ci 200 j.p. (850 j.p. � 650
j.p.). Przyjmijmy, ¿e równie¿ spó³ka z o.o. sprzeda niezw³ocznie przejêty
budynek. W zwi¹zku z tym, ¿e przejê³a go po warto�ci rynkowej, przy-
chód ze sprzeda¿y wyniesie 1200 j.p., koszt uzyskania przychodu 1200
j.p., a zatem nie wyst¹pi ¿aden dochód i podatek. Spó³ka z o.o. osi¹gnie
dwie korzy�ci: w odniesieniu do sk³adników, których bêdzie nadal u¿y-
wa³a, bêdzie mia³a wy¿sz¹ podstawê amortyzacji i tym samym wy¿sze
odpisy amortyzacyjne, natomiast w odniesieniu do sk³adników maj¹tko-
wych, które niezw³ocznie sprzeda, nie zap³aci ¿adnego podatku docho-
dowego przy ich sprzeda¿y. Je¿eli natomiast spó³ka cywilna przekszta³ci
siê w spó³kê z o.o. przez sukcesjê uniwersaln¹, wówczas bêdzie kon-
tynuowa³a wycenê sk³adników maj¹tkowych i ich amortyzacjê po spó³ce
cywilnej. Oznacza to, ¿e nie podwy¿szy siê u niej podstawa amortyzacji.
Je¿eli natomiast spó³ka ta w krótkim czasie po przekszta³ceniu sprzeda
przejêty budynek po warto�ci rynkowej 1200 j.p., to jako koszt uzyskania,
zgodnie z zasad¹ kontynuacji, musi przyj¹æ 1000 j.p., czyli od 200 j.p.

118 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 369.
119 K.G. S z y m a ñ s k i, Opodatkowanie spó³ek kapita³owych i ich wspólników w za-

kresie dochodów z kapita³ów, Unimex 2005, s. 115-123.
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zap³aci podatek dochodowy. Opodatkowanie wspólników przy zbyciu
objêtych udzia³ów nast¹pi wed³ug takich samych zasad jak przy metodzie
aportowej�120.

Przytoczony przyk³ad wyja�nia twierdzenie, ¿e przekszta³cenie po-
przez sukcesjê uniwersaln¹ dostarcza zyski w postaci nabycia ogó³u praw
i obowi¹zków poprzednika prawnego, co jest szczególne istotne w kwestii
zachowania zezwoleñ oraz koncesji121. Takie rozwi¹zanie jest tak¿e naj-
bardziej zadowalaj¹ce ze wzglêdu na podatek od towarów i us³ug. Tym-
czasem metoda aportowa dostarcza korzy�ci podatkowych, zw³aszcza
w zakresie podatku dochodowego. Jej zastosowanie umo¿liwia równie¿
unikniêcie skomplikowanej i kosztownej procedury przekszta³cenia, prze-
widzianej w przepisach kodeksu spó³ek handlowych. W zakresie odpo-
wiedzialno�ci za zobowi¹zania przekszta³cenie powoduje najszerszy jej
zakres, natomiast przy metodzie aportowej odpowiedzialno�æ ta ograni-
czona jest tylko do zaleg³o�ci podatkowych powsta³ych do dnia nabycia.

Wszystkie z zaprezentowanych mo¿liwo�ci transformacji rodz¹ okre-
�lone implikacje122. Wybranie stosownego toku postêpowania winno byæ
poprzedzone wyczerpuj¹ca analiz¹. Osi¹gniêcie zak³adanego rezultatu,
w postaci nowej formy organizacyjnej, jak to ju¿ zosta³o powy¿ej przed-
stawione, mo¿liwe jest przy u¿yciu ró¿nych procedur. Istotne jest zatem,
by byæ �wiadomym nastêpstw ich u¿ycia. Dobór odpowiednich narzêdzi
prawnych, maj¹c na uwadze wszystkie mo¿liwe konsekwencje, powinien
byæ starannie przemy�lany. Wobec licznych obci¹¿eñ podatkowych
dokonywanie jakiejkolwiek czynno�ci restrukturyzacyjnej123 nie jest mo¿liwe
bez szczegó³owej analizy przepisów prawa podatkowego. Tym samym,
rozwa¿aj¹c podjêcie procedury przekszta³cenia, nie mo¿na ograniczyæ siê
tylko do skutków okre�lonych w prawie handlowym, a przede wszystkim
nale¿y wzi¹æ pod uwagê skutki podatkowe, które w istotny sposób de-
terminuj¹ wybór odpowiedniej formy organizacyjnej i procedury prze-

120 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 370.
121 K. D z i e d z i c, Przekszta³cenie spó³ki. Koncesje i zezwolenia, MoP 2001, nr 4,

s. 55.
122 H. L i t w i ñ c z u k, Prawo podatkowe..., s. 372.
123 A. W i t o s z, Restrukturyzacja spó³ek handlowych, Bydgoszcz-Katowice 2005,

s. 10-12.
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kszta³cenia. Poprawnie przeprowadzone postêpowanie przekszta³ceniowe
gwarantuje pe³n¹ sukcesjê praw i obowi¹zków w zakresie poszczegól-
nych podatków. Jednocze�nie nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na wymogi
formalne wynikaj¹ce z poszczególnych ustaw materialnego prawa podat-
kowego. Spe³nienie wszystkich wymogów proceduralnych mo¿e stano-
wiæ o sukcesie restrukturyzacji i osi¹gniêciu formy organizacyjnej opty-
malnej dla prowadzonej dzia³alno�ci przy minimalizacji kosztów.


