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Pojêcie wk³adu niepieniê¿nego (aportu) oraz jego
skutki podatkowe – wybrane zagadnienia
I. Wstêp
Artyku³ 3 ustawy – Kodeks spó³ek handlowych1 stanowi, i¿ przez
umowê spó³ki wspólnicy albo akcjonariusze zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ do
osi¹gniêcia wspólnego celu przez wniesienie wk³adów oraz, je¿eli umowa
albo statut spó³ki tak stanowi, przez wspó³dzia³anie w inny okreœlony
sposób. Do essentialia negotii umowy spó³ki handlowej nale¿y zatem –
obok zobowi¹zania wspólników do d¹¿enia do osi¹gniêcia wspólnego celu
– zobowi¹zanie wspólników tak¿e do wniesienia wk³adu do spó³ki2. Przepisy przewiduj¹ jeszcze inne istotne elementy przedmiotowe umowy spó³ki,
jednak¿e niezawarcie w umowie spó³ki zobowi¹zañ w przedmiocie wk³adów
spowoduje niewa¿noœæ umowy ka¿dej spó³ki prawa handlowego. Zatem
zapoznanie siê z problematyk¹ wk³adów jest niezbêdne dla skutecznego
zawi¹zywania spó³ek a tak¿e, miêdzy innymi, dla prawid³owego stosowania prawa podatkowego, gdy¿ wniesienie wk³adu do spó³ki rodzi skutki
podatkowe zarówno dla spó³ki, jak i dla osób wnosz¹cych – wspólników.

II. Pojêcie wk³adu niepieniê¿nego (aportu)
Wk³ady wnoszone do spó³ek mog¹ mieæ charakter pieniê¿ny lub
niepieniê¿ny. Nie wymaga wiêkszego wywodu prawniczego ustalenie
1
2
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zakresu pojêcia – wk³ad pieniê¿ny. Pewne trudnoœci mog¹ natomiast
powstaæ przy tworzeniu zakresu pojêcia wk³adu niepieniê¿nego, zwanego
równie¿ aportem. Kodeks spó³ek handlowych nie zawiera legalnej definicji
wk³adów niepieniê¿nych, st¹d te¿ najczêœciej przyjmuje siê, ¿e s¹ nimi
wk³ady, którym nie mo¿na przypisaæ charakteru pieniê¿nego3. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ kryteria zdolnoœci aportowej s¹ odmienne w spó³kach
osobowych i kapita³owych. W spó³kach kapita³owych o mo¿liwoœci uznania
za wk³ad niepieniê¿ny (aport) decyduj¹ takie kryteria, jak:
1) zdolnoœæ bilansowa, tj. mo¿liwoœæ oznaczenia i wycenienia wk³adu
oraz umieszczenia go w bilansie spó³ki po stronie aktywów,
2) zbywalnoœæ prawa,
3) przydatnoœæ i faktyczna dostêpnoœæ wk³adu do spó³ki, a tak¿e
4) zdolnoœæ likwidacyjna, przejawiaj¹ca siê w mo¿liwoœci wejœcia wk³adu
do masy likwidacyjnej b¹dŸ masy upad³oœciowej spó³ki4.
Ponadto art. 14 § 1 k.s.h. stanowi, ¿e aportem nie mo¿e byæ prawo
niezbywalne lub œwiadczenie pracy b¹dŸ us³ug. Przez zastosowanie takich
kryteriów zdolnoœci aportowej mo¿na skonstruowaæ ogóln¹ definicjê
uznaj¹c¹ wk³ad niepieniê¿ny (aport) za prawo maj¹ce okreœlon¹ wartoœæ
maj¹tkow¹, które jest realne, a tak¿e zbywalne. Wyjaœnienia wymaga, jakie
prawa mog¹ byæ przedmiotem aportu. I tak wœród praw rzeczowych
wyró¿niæ mo¿emy: w³asnoœæ rzeczy ruchomych, w³asnoœæ rzeczy nieruchomych, w³asnoœæ przedsiêbiorstwa, w³asnoœæ zorganizowanej czêœci
przedsiêbiorstwa, udzia³ we wspó³w³asnoœci, u¿ytkowanie wieczyste.
Wœród praw obligacyjnych nale¿y wymieniæ: udzia³y w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i akcje w spó³ce akcyjnej (prawa udzia³owe),
obligacje, wierzytelnoœci wspólnika. Nie bez znaczenia pozostaj¹ tak¿e
prawa na dobrach niematerialnych, a wœród nich prawa ochronne na
wzory u¿ytkowe, znaki towarowe, patenty na wynalazki, prawa z rejestracji na wzory przemys³owe, topografii uk³adów scalonych, oznaczeñ
geograficznych, maj¹tkowe prawa autorskie a tak¿e know-how. Nale¿y
równie¿ zaznaczyæ, i¿ poza wskazanym w art. 14 § 1 k.s.h. œwiadczeniem
3

A. S z u m a ñ s k i, Wk³ady niepieniê¿ne do spó³ek kapita³owych, Warszawa 1997,

s. 21.
4
S. S o ³ t y s i ñ s k i, [w:] 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, M. T a r s k a, Kodeks spó³ek handlowych – Komentarz, Warszawa 2001, t. I,
s. 159.
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pracy b¹dŸ us³ug, w œwietle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego i pogl¹dów
doktryny aportem nie mo¿e byæ zobowi¹zanie wspólnika do œwiadczenia
w przysz³oœci okreœlonej sumy pieniê¿nej na rzecz powsta³ej spó³ki, weksle
wystawione przez wspólnika na rzecz spó³ki, czêœci sk³adowe rzeczy,
koncesje i zezwolenia organów administracji5.
Z uwagi na ramy niniejszego opracowania nie jest mo¿liwe omówienie
ka¿dego z praw mog¹cych stanowiæ aport. Nale¿y zatem skupiæ siê na
tych prawach, które budz¹ najwiêksze w¹tpliwoœci i najczêœciej rodz¹
pytania. Do tej grupy zaliczyæ nale¿y takie wk³ady, jak przedsiêbiorstwo
oraz zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa.
Definicjê legaln¹ przedsiêbiorstwa zawiera art. 551 k.c. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu przedsiêbiorstwo jest zorganizowanym zespo³em
sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Ustawodawca ustanowi³ ponadto katalog
otwarty przyk³adowych elementów organizacyjnych przedsiêbiorstwa.
Powy¿szy katalog zawiera, miêdzy innymi, elementy obce prawu cywilnemu, tj. koncesje, licencje i zezwolenia, a tak¿e tajemnice przedsiêbiorstwa oraz ksiêgi i dokumenty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej. Nale¿y podkreœliæ, i¿ przy tworzeniu pojêcia przedsiêbiorstwa pominiêto takie elementy, jak zobowi¹zania i obci¹¿enia zwi¹zane
z prowadzeniem przedsiêbiorstwa. Wniesienie aportem przedsiêbiorstwa
do spó³ki obejmowaæ bêdzie zatem jedynie aktywa. Do przejœcia zobowi¹zañ konieczne bêdzie zastosowanie przepisów o zmianie stron stosunku zobowi¹zaniowego, a wiêc art. 519 i nastêpnych kodeksu cywilnego.
Odmienne stanowisko prezentuje czêœæ doktryny, która przyjmuje, ¿e
wniesienie przedsiêbiorstwa do spó³ki handlowej tytu³em aportu nale¿y
uto¿samiaæ ze zbyciem przedsiêbiorstwa6. St¹d te¿ w takim przypadku
spó³ka, postrzegana jako nabywca, przystêpuje do zobowi¹zañ na podstawie art. 554 k.c.
W œwietle art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych7 (dalej: u.p.d.o.f.) zorganizowan¹ czêœci¹
przedsiêbiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrêbniony w istnie5
Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 1994 r. I Acr 45/94 (Wokanda
1994, nr 12, s. 50).
6
M. M i n a s, Aport w spó³ce kapita³owej, Gdañsk 2005, s. 53.
7
Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.
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j¹cym przedsiêbiorstwie zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi¹zañ, przeznaczonych do realizacji okreœlonych zadañ
gospodarczych, który zarazem móg³by stanowiæ niezale¿ne przedsiêbiorstwo samodzielnie realizuj¹ce te zadania. Pomimo istnienia powy¿szej
legalnej definicji w praktyce pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci, jakiemu zespo³owi
konkretnych sk³adników mo¿na przypisaæ miano zorganizowanej czêœci8.
Do ustalenia zdolnoœci aportowej spó³ek osobowych maj¹ zastosowanie poczynione powy¿ej uwagi odnosz¹ce siê do aportu w spó³kach
kapita³owych, z tym zastrze¿eniem, i¿ a contrario z art. 14 § 1 k.s.h.
wk³adem niepieniê¿nym w spó³kach osobowych mog¹ byæ œwiadczone
przez wspólnika us³ugi i praca. Kryteria zdolnoœci aportowej w ramach
poszczególnych typów spó³ek osobowych s¹ jednak zró¿nicowane.
Z uwagi na nieskomplikowany charakter i konstrukcjê prawn¹ spó³ki jawnej
oraz partnerskiej nie wymaga dok³adniejszej analizy problematyka wk³adów w tych spó³kach. Nale¿y jedynie podkreœliæ, ¿e wk³ad w postaci
pracy nale¿y odró¿niæ od prowadzenia przez wspólników spraw spó³ki.
Prowadzenie bowiem spraw spó³ki jest zarówno prawem, jak i obowi¹zkiem ka¿dego wspólnika.
Spó³ka komandytowa charakteryzuje siê wystêpowaniem dwóch
rodzajów wspólników. Pierwszymi s¹ komplementariusze, którzy odpowiadaj¹ ca³ym swoim maj¹tkiem za zobowi¹zania spó³ki, drudzy to
komandytariusze, którzy odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki jedynie do
wysokoœci sumy komandytowej. Takie rozró¿nienie nie mog³o pozostaæ
bez wp³ywu na re¿im wnoszenia wk³adów przez danego wspólnika. Kodeks
spó³ek handlowych nie zawiera regulacji odnosz¹cej siê do wk³adów
komplementariuszy. Zgodnie z art. 103 k.s.h. nale¿y zatem stosowaæ
przepisy o wnoszeniu wk³adów do spó³ki jawnej. W odniesieniu do
komandytariuszy obowi¹zuj¹ odmienne zasady pozwalaj¹ce wyró¿niæ

8
Problem definicji „zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstw” wystêpowa³ wielokrotnie
w orzecznictwie s¹dów administracyjnych. I tak w orzeczeniu z 24 marca 1995 roku NSA
(SA/Gd 1818/94, Monitor Podatkowy 1995, nr 8), uzna³, ¿e pod pojêciem zorganizowanej
czêœci przedsiêbiorstwa nale¿y rozumieæ „...taki zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych, który mo¿e stanowiæ odrêbne przedsiêbiorstwo...”. W innym orzeczeniu NSA
stwierdzi³, ¿e nie stanowi¹ zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa pomieszczenia biurowe,
nawet wówczas gdy bêd¹ wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
podmiot, który je naby³ (wyrok NSA z 6 listopada 1996 r. SA/Sz 2714/95).
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wk³ady w pe³ni dopuszczalne, wk³ady warunkowe oraz wk³ady niedopuszczalne9. Artyku³ 107 § 1 k.s.h. stanowi, ¿e je¿eli wk³adem komandytariusza do spó³ki jest w ca³oœci lub w czêœci œwiadczenie niepieniê¿ne,
umowa spó³ki powinna okreœlaæ przedmiot œwiadczenia niepieniê¿nego
(aportu), wartoœæ œwiadczenia oraz dane takiego wspólnika. Œwiadczenie
niepieniê¿ne, polegaj¹ce na zobowi¹zaniu do wykonywania pracy lub
œwiadczenia us³ug na rzecz spó³ki oraz wynagrodzeniu za us³ugi œwiadczone przy powstaniu spó³ki, mo¿e stanowiæ wk³ad komandytariusza po
warunkiem, ¿e wartoœæ innych wk³adów wniesionych przez tego wspólnika nie jest ni¿sza od wysokoœci sumy komandytowej (art. 107 § 2
k.s.h.). Niedopuszczalnymi wk³adami s¹ natomiast udzia³y lub akcje komandytariusza w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ lub spó³ce
akcyjnej bêd¹cej komplementariuszem spó³ki, do której maj¹ zostaæ wniesione
wk³ady (art. 107 § 3 k.s.h.).
W spó³ce komandytowo-akcyjnej wystêpuj¹ równie¿ dwa rodzaje
wspólników: akcjonariusze oraz komplementariusze. Akcjonariusze wnosz¹
wk³ady na kapita³ zak³adowy. Komplementariusze mog¹ natomiast wnosiæ
wk³ady na kapita³ zak³adowy lub na inne fundusze. Komplementariusz
mo¿e zatem wyst¹piæ jednoczeœnie jako komplementariusz oraz akcjonariusz. W zale¿noœci od tego, jaki fundusz zostanie zasilony wk³adem
komplementariusza, zastosowaniu podlegaæ bêdzie odpowiedni re¿im
wnoszenia wk³adów. Wniesienie wk³adu poza kapita³ zak³adowy powoduje, ¿e w zakresie problematyki przedmiotu wk³adów zastosowanie maj¹
przepisy o spó³ce jawnej. Wniesienie natomiast wk³adu na kapita³ zak³adowy, zarówno przez komplementariusza, jak i akcjonariusza, podlega
regulacji w³aœciwej dla spó³ek akcyjnych.
Omawiaj¹c tematykê wk³adów niepieniê¿nych nie mo¿na pomin¹æ
problematyki zwi¹zanej z ocen¹ ich wartoœci. W spó³kach osobowych,
w tym w spó³ce komandytowo-akcyjnej, w przypadkach gdy stosujemy
re¿im w³aœciwy dla spó³ki jawnej, kwestia wyceny wk³adów mo¿e byæ,
co do zasady, oparta o ustalenia dokonane przez samych wspólników.
Niew³aœciwa ocena (zawy¿enie wartoœci wk³adów) rodzi przede wszystkim okreœlone skutki w zakresie odpowiedzialnoœci wspólników. Podobnie sytuacja kszta³tuje siê w przypadku wyceny wk³adów wnoszonych
9
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do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Zawy¿enie wartoœci wk³adów niepieniê¿nych rodzi odpowiedzialnoœæ wspólników oraz cz³onków
zarz¹du za wyrównanie spó³ce brakuj¹cej wartoœci (art. 175 k.s.h.).
Wycena przedmiotu wk³adu niepieniê¿nego wnoszonego do zawi¹zywanej spó³ki akcyjnej nale¿y do obowi¹zków za³o¿ycieli. Natomiast
w przypadku podwy¿szania kapita³u zak³adowego wyceny dokonuje zarz¹d spó³ki. W œwietle art. 311 § 1 k.s.h. za³o¿yciele zobowi¹zani s¹ do
sporz¹dzenia sprawozdania, w którym przede wszystkim przedstawiony
zostanie przedmiot wk³adów niepieniê¿nych, liczba i rodzaj wydawanych
w zamian za nie akcji i innych tytu³ów uczestnictwa w dochodach lub
w podziale maj¹tku spó³ki, oraz osoby, które wnosz¹ wk³ady niepieniê¿ne,
a tak¿e zastosowana metoda wyceny wk³adów. Nale¿y mieæ równie¿ na
uwadze, ¿e je¿eli przedmiotem wk³adu jest przedsiêbiorstwo, do sprawozdania za³o¿ycieli nale¿y do³¹czyæ sprawozdanie finansowe dotycz¹ce tego
przedsiêbiorstwa, za okres ostatnich dwóch lat obrotowych. Je¿eli przedsiêbiorstwo stanowi¹ce aport prowadzone jest przez okres krótszy ni¿
dwa lata, to sprawozdanie finansowe za³¹czane do sprawozdania za³o¿ycieli powinno obejmowaæ ca³y okres dzia³alnoœci. Dodatkowo sprawozdanie za³o¿ycieli nale¿y poddaæ badaniu przez bieg³ego rewidenta wyznaczonego przez s¹d. Ocena sprawozdania dokonywana jest przez niego
w zakresie prawdziwoœci i rzetelnoœci danych w nim zawartych oraz
w celu wydania opinii, czy wartoœæ wk³adów niepieniê¿nych odpowiada
co najmniej wartoœci nominalnej obejmowanych za nie akcji b¹dŸ wy¿szej
cenie emisyjnej akcji.

III. Podatkowe skutki wniesienia wk³adu niepieniê¿nego
(aportu)
1. Podatkowe skutki aportu w spó³kach osobowych
Wniesienie wk³adu niepieniê¿nego do spó³ki osobowej lub podniesienie
wartoœci przys³uguj¹cego wspólnikowi udzia³u kapita³owego poprzez
wniesienie aportu wywo³uje skutki w zasadzie jedynie w podatku od
czynnoœci cywilnoprawnych10.
10

Ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 roku o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych
(Dz.U. Nr 86, poz. 959 z póŸn. zm.) zwana dalej: u.p.c.c.
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Podkreœliæ nale¿y, ¿e ¿aden przepis ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych nie przewiduje opodatkowania nim wk³adów niepieniê¿nych wnoszonych do spó³ek osobowych (np. spó³ki jawnej). Tym
samym wniesienie aportu do spó³ki osobowej powoduje jedynie alokacjê
maj¹tku osobistego pomiêdzy wspólnikami a spó³k¹ osobow¹ w ramach
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Nie ma wiêc odpowiedniego
zastosowania do wniesienia aportu do spó³ki osobowej art. 17 ust. 1 pkt
9 u.p.d.o.f.11 Nie ma równie¿ w omawianym przypadku zastosowania
przepis art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., a mianowicie przychód z innych Ÿróde³.
Przepis ten zawiera co prawda otwarty katalog zdarzeñ prawnopodatkowych, zaliczanych do dochodów z innych Ÿróde³12, z jego treœci jednak
jasno wynika, ¿e przywo³ana definicja nie obejmuje praw uzyskanych
w zwi¹zku z wniesieniem do spó³ki osobowej wk³adu niepieniê¿nego.
Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 u.p.c.c. podatkowi od czynnoœci
cywilnoprawnych podlega, w przypadku spó³ki osobowej, wniesienie lub
podwy¿szenie wniesionego do spó³ki wk³adu, którego wartoœæ powoduje
zwiêkszenie maj¹tku spó³ki albo podwy¿szenie kapita³u zak³adowego.
Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y w tej sytuacji zasadniczo na wspólnikach
spó³ek osobowych i powstaje z chwil¹ dokonania czynnoœci cywilnoprawnej.
Zobowi¹zanie podatkowe w podatku od czynnoœci cywilnoprawnych
powstaje z mocy prawa równoczeœnie z powstaniem obowi¹zku podatkowego. Na wspólnikach spó³ek osobowych ci¹¿y obowi¹zek z³o¿enia
w³aœciwemu urzêdowi skarbowemu deklaracji w podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych, zawieraj¹cej miêdzy innymi okreœlenie rodzaju czynnoœci cywilnoprawnej oraz rynkowej wartoœci jej przedmiotu. W przy-

11
W przepisie tym mowa jest o „wartoœci nominalnej” akcji lub udzia³ów, a pojêcie
to wystêpuje w kodeksie spó³ek handlowych jedynie w odniesieniu do spó³ek kapita³owych.
12
Za przychody z innych Ÿróde³ art.20 ust. 1 u.p.d.o.f. uwa¿a w szczególnoœci: kwoty
wyp³acone po œmierci cz³onka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego
osobie lub cz³onkowi jego najbli¿szej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasi³ki pieniê¿ne z ubezpieczenia spo³ecznego, alimenty, z wyj¹tkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne ni¿
wskazane w art. 134, dop³aty, nagrody i inne nieodp³atne œwiadczenia nienale¿¹ce do
przychodów okreœlonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajduj¹ce pokrycia w ujawnionych Ÿród³ach przychodów.
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padku aportu ustawodawca zastosowa³ technikê samoobliczenia podatkowego, co oznacza, ¿e podatnik ma obowi¹zek samodzielnie obliczyæ
i wp³aciæ podatek w terminie 14 dni od daty powstania obowi¹zku
podatkowego.
Wyj¹tek od wskazanej zasady stanowi sytuacja, w której do obliczenia
i pobrania podatku od czynnoœci cywilnoprawnej zobowi¹zani s¹ p³atnicy,
np. notariusze, gdy przedmiotem aportu jest nieruchomoœæ b¹dŸ czynnoœæ wymaga udzia³u notariusza13. W tym przypadku p³atnik podatku
zobowi¹zany jest obliczyæ, pobraæ i wp³aciæ podatek na rachunek w³aœciwego urzêdu skarbowego. Dodatkowym obowi¹zkiem p³atników jest
prowadzenie rejestru podatku, zawieraj¹cego dane dotycz¹ce czynnoœci,
od których jest pobierany oraz informacje dotycz¹ce jego wysokoœci14.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e p³atnicy podatku obowi¹zani s¹ uzale¿niæ dokonanie
czynnoœci od uprzedniego zap³acenia podatku.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na pewne ró¿nice wystêpuj¹ce
w podatku od czynnoœci cywilnoprawnych w przypadku wniesienia aportu
do spó³ki kapita³owej. Obowi¹zek podatkowy powstaje w tym przypadku
nie z chwil¹ rejestracji podwy¿szenia kapita³u zak³adowego, lecz w momencie podjêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u, a obowi¹zek podatkowy obci¹¿a spó³kê kapita³ow¹ (art. 3 w zw. z art. 4.u.p.c.c.).
Wniesienie wk³adu niepieniê¿nego (aportu) do spó³ek, niezale¿nie czy
s¹ to spó³ki osobowe, czy kapita³owe, powoduje przeniesienie w³asnoœci
przedmiotu aportu na spó³kê. Wywo³uje to równie¿ okreœlone skutki
w podatkach obci¹¿aj¹cych przedmiot wk³adu niepieniê¿nego (maj¹tkowych)
– podatku od nieruchomoœci, rolnym b¹dŸ leœnym, je¿eli oczywiœcie przedmiotem aportu jest nieruchomoœæ w rozumieniu wy¿ej wymienionych
ustaw. W podatkach tych spó³ka posiada zdolnoœæ prawnopodatkow¹
i jest ona podatnikiem podatku odrêbnym od wspólnika. W tym przypadku konieczne jest zg³oszenie zmian w ewidencji gruntów oraz budynków,
a nastêpnie, je¿eli wniesienie aportu nast¹pi³o w czasie roku podatkowego,
z³o¿enie korekty deklaracji podatkowej wraz z zap³at¹ podatku. Obowi¹-

13

Art. 10 ust. 2 pkt 1 u.p.c.c.
Por. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie
szczegó³owych zasad poboru podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 108,
poz. 1153).
14
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zek podatkowy powstaje w podatkach maj¹tkowych zasadniczo od
nastêpnego miesi¹ca po przeniesieniu w³asnoœci.

2. Opodatkowanie aportu do spó³ki kapita³owej podatkiem
dochodowym od osób fizycznych
Z bardziej skomplikowan¹ sytuacj¹ prawn¹ mamy do czynienia, gdy
wk³ad niepieniê¿ny jest wnoszony do spó³ki kapita³owej. Prawo podatkowe przewiduje odrêbne skutki podatkowe w przypadku wniesienia
wk³adu niepieniê¿nego dla wspólnika wnosz¹cego oraz dla spó³ki kapita³owej. W tym zakresie dok³adnego omówienia wymagaj¹ wiêc przepisy
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych15. Naturalnym uzupe³nieniem rozwa¿añ
bêdzie przybli¿enie opodatkowania aportu podatkiem od towarów i us³ug
oraz skutki wniesienia aportu w podatku od towarów i us³ug.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeanalizowaæ skutki podatkowe
wniesienia wk³adu niepieniê¿nego dla wspólnika spó³ki (akcjonariusza).
Zgodnie z treœci¹ przepisu art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj¹ wszelkiego rodzaju dochody, z wyj¹tkiem
dochodów wymienionych w przepisach art. 21, 52 i 52a oraz dochodów,
od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej16 zaniechano
poboru podatku. Je¿eli podatnik uzyskuje dochody z wiêcej ni¿ jednego
Ÿród³a, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest
(z zastrze¿eniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 i art. 44 ust. 7e i 7f) suma
dochodów ze wszystkich Ÿróde³ przychodów. Samo pojêcie dochodu
zosta³o zdefiniowane w przepisie art. 9 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z jego
treœci¹ dochód to nadwy¿ka sumy przychodów z tego Ÿród³a nad kosztami ich uzyskania osi¹gniêta w roku podatkowym, z wyj¹tkami wymienionymi w tym przepisie.
Zród³a przychodów, z których dochody (przychody) podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wymienione
zosta³y w przepisie art. 10 u.p.d.o.f. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu,

15
Ustawa z dnia 15 lutego 2006 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
Nr 21, poz. 86) zwana dalej: u.p.d.o.p.
16
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926).
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Ÿród³o przychodów stanowi¹ miêdzy innymi kapita³y pieniê¿ne i prawa
maj¹tkowe, w tym odp³atne zbycie praw maj¹tkowych innych ni¿
wymienione w pkt 8 lit. a-c.
Katalog przychodów z kapita³ów pieniê¿nych zosta³ zdefiniowany przez
ustawodawcê w art. 17 u.p.d.o.f. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt
9 za przychody z kapita³ów pieniê¿nych uwa¿a siê nominaln¹ wartoœæ
udzia³ów (akcji) w spó³ce albo wk³adów w spó³dzielni objêtych w zamian
za wk³ad niepieniê¿ny w innej postaci ni¿ przedsiêbiorstwo lub jego
zorganizowana czêœæ.
Stosownie do treœci ustêpu 1a art. 17 cytowanej ustawy, przychód
okreœlony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu zarejestrowania spó³ki lub wpisu
do rejestru podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki. Z brzmienia ust. 2
tego przepisu wynika, ¿e przy ustaleniu wartoœci przychodu, o którym
mówi ust. 1 pkt 9, stosuje siê odpowiednio przepisy art. 19 u.p.d.o.f.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych inaczej traktuje
podatkowo aport polegaj¹cy na wniesieniu zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa lub ca³ego przedsiêbiorstwa od innych wk³adów niepieniê¿nych17. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 u.p.d.o.f. wolna od podatku
dochodowego jest nominalna wartoœæ udzia³ów (akcji) w spó³ce albo
wk³adów w spó³dzielni – objêtych w zamian za wk³ad niepieniê¿ny w postaci
przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czêœci. W przypadku zatem,
gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana
czêœæ, wniesienie aportu powoduje po stronie wnosz¹cego powstanie
obowi¹zku podatkowego.
Sposób obliczenia dochodu z tytu³u objêcia udzia³ów w spó³ce z o.o.
zosta³ okreœlony w art. 30b ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.f. Przepis ten stanowi,
¿e dochodem z tytu³u objêcia udzia³ów (akcji) w spó³kach maj¹cych osobowoœæ prawn¹ w zamian za wk³ad niepieniê¿ny w innej postaci ni¿
przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana czêœæ jest osi¹gniêta w roku
podatkowym ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ nominaln¹ objêtych udzia³ów
(akcji) w takich spó³kach a kosztami uzyskania przychodów okreœlonymi
na podstawie art. 22 ust. 1e.

17
Por. 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, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 105.
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Z przepisu tego wynika jednoznacznie, ¿e podatnik – przy ustalaniu
dochodu zwi¹zanego z objêciem udzia³ów (akcji) w zamian za wk³ad
niepieniê¿ny – ma prawo uwzglêdniæ jedynie koszty wyraŸnie okreœlone
w art. 22 ust. 1e u.p.d.o.f. Koszty uzyskania przychodów, o których
mowa w tym przepisie, podatnik mo¿e powiêkszyæ tylko o wydatki, które
poniós³ w zwi¹zku z obejmowaniem udzia³ów (akcji) w zamian za wk³ad
niepieniê¿ny – art. 22 ust. 1i u.p.d.o.f. Przepisy art. 22 ust. 1e i ust. 1i
u.p.d.o.f. stanowi¹ wiêc regulacje o charakterze szczególnym w stosunku do pozosta³ych norm zamieszczonych w art. 22 i tym samym nie
wystêpuje mo¿liwoœæ zastosowania ani regu³ ogólnych (art. 22 ust.
1 u.p.d.o.f.), ani postanowieñ ¿adnego innego przepisu traktuj¹cego
o kosztach uzyskania przychodów.
W przypadku objêcia udzia³ów (akcji) w spó³ce albo wk³adów w spó³dzielni w zamian za wk³ad niepieniê¿ny w innej postaci ni¿ przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana czêœæ – na dzieñ objêcia tych udzia³ów
(akcji) b¹dŸ wk³adów – ustala siê koszt uzyskania przychodu w wysokoœci wartoœci pocz¹tkowej przedmiotu wk³adu, zaktualizowanej zgodnie
z odrêbnymi przepisami, pomniejszonej o sumê dokonanych przed
wniesieniem tego wk³adu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa
w art. 22h ust. 1 pkt 1. Jak wynika z przytoczonego przepisu, de facto
koszty zwi¹zane z objêciem udzia³ów (akcji) w zamian za wk³ad niepieniê¿ny w postaci œrodków trwa³ych lub wartoœci niematerialnych mog¹
wyst¹piæ jedynie w przypadku, gdy podatnik uprzednio – zgodnie z przepisami art. 22a-22n u.p.d.o.f. – wprowadzi³ do swojej ewidencji œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych okreœlony sk³adnik
maj¹tku. Mo¿e to mieæ miejsce b¹dŸ w przypadku wczeœniejszego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez podatnika (osobê fizyczn¹), b¹dŸ
wczeœniejszego oddawania danego sk³adnika do u¿ywania na podstawie
umowy najmu, dzier¿awy lub leasingu.
Je¿eli przedmiotem wk³adu niepieniê¿nego s¹ œrodki trwa³e lub wartoœci niematerialne i prawne ustala siê koszt uzyskania przychodu w wysokoœci, wartoœci:
a) nominalnej wnoszonych w formie wk³adu niepieniê¿nego udzia³ów
(akcji) w spó³ce albo wk³adów w spó³dzielni, w przypadku gdy zosta³y
objête w zamian za wk³ad niepieniê¿ny w innej postaci ni¿ przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana czêœci,
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b) okreœlonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., w przypadku
gdy udzia³y (akcje) w spó³ce albo wk³ady w spó³dzielni, które s¹ wnoszone w formie wk³adu niepieniê¿nego, nie zosta³y objête w zamian za
wk³ad niepieniê¿ny,
c) okreœlonej zgodnie z art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f., w przypadku gdy
udzia³y (akcje) w spó³ce albo wk³ady w spó³dzielni, które s¹ wnoszone
w formie wk³adu niepieniê¿nego, zosta³y objête w zamian za wk³ad
niepieniê¿ny w postaci przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czêœci
– je¿eli przedmiotem wk³adu niepieniê¿nego s¹ udzia³y (akcje) w spó³ce
albo wk³ady w spó³dzielni.
Dochód uzyskany z objêcia udzia³ów w spó³ce kapita³owej podlega
opodatkowaniu stawk¹ w wysokoœci 19% (art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f.). Od
tak obliczonego dochodu podatnik nie ma obowi¹zku obliczania i wp³acania w ci¹gu roku zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast dochód
ten podatnik powinien wykazaæ po zakoñczeniu roku podatkowego
w odrêbnym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-38, który nale¿y
z³o¿yæ urzêdowi skarbowemu w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym. W tym te¿ terminie podatnik powinien wp³aciæ nale¿ny podatek dochodowy wynikaj¹cy z zeznania PIT-38.
Sprzeda¿ udzia³ów w spó³ce z o.o. (akcji) powoduje z kolei powstanie
przychodów z kapita³ów pieniê¿nych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt
6 lit. a u.p.d.o.f. Przepis ten do przychodów z kapita³ów pieniê¿nych zalicza
nale¿ne, choæby nie zosta³y faktycznie otrzymane, przychody z odp³atnego
zbycia udzia³ów w spó³kach maj¹cych osobowoœæ prawn¹ oraz papierów
wartoœciowych. Ustawodawca wprowadzi³ zatem dla tego rodzaju przychodów tzw. zasadê memoria³ow¹ okreœlania dnia uzyskania przychodu.
Jak wynika z treœci art. 30b ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.f., dochodem z tytu³u
odp³atnego zbycia (sprzeda¿y) udzia³ów w spó³kach maj¹cych osobowoœæ prawn¹ jest ró¿nica pomiêdzy sum¹ przychodów a kosztami uzyskania tych przychodów, okreœlonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub
art. 23 ust. 1 pkt 38.
Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzeda¿y udzia³ów w spó³ce z o.o. (akcji) zosta³y okreœlone w art. 22 ust. 1f pkt 1
u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem przychód (dochód) przyjêty jako
podstawa opodatkowania przy obejmowaniu udzia³ów w zamian za wk³ad
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niepieniê¿ny bêdzie stanowi³ koszt uzyskania przychodów z tytu³u zbycia
tych¿e udzia³ów.
Równie¿ dochód z tytu³u zbycia udzia³ów w spó³ce z o.o. podlega
opodatkowaniu sta³¹ stawk¹ w wysokoœci 19% (art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f.).
Dochód ten podatnik powinien wykazaæ dopiero po zakoñczeniu roku
podatkowego w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38.

3. Opodatkowanie wk³adu niepieniê¿nego w podatku dochodowym od osób prawnych
Odrêbnym zagadnieniem wymagaj¹cym omówienia jest problematyka
wniesienia aportu do spó³ki kapita³owej – czy uzyskany aport stanowi dla
spó³ki kapita³owej dochód podlegaj¹cy opodatkowaniu, czy jest wolny od
opodatkowania. Zgodnie z treœci¹ przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p.
do przychodów takiej spó³ki kapita³owej nie zalicza siê „przychodów
otrzymanych na utworzenie lub powiêkszenie kapita³u zak³adowego”.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e przepisy art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p. stosuje
siê tak¿e do spó³ek w organizacji, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia
2002 r., uznaje spó³kê kapita³ow¹ w organizacji za odrêbny podmiot podatku,
stanowi¹c w art. 1 pkt 1, i¿ ustawê stosuje siê do opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spó³ek kapita³owych
w organizacji. Je¿eli wiêc z mocy samej ustawy spó³ka w organizacji
zosta³a wymieniona jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, to stosuje siê do niej wszystkie przepisy ustawy. Z art. 9 ust. 1
omawianej ustawy wynika ponadto, ¿e spó³ka w organizacji ma tak¿e
obowi¹zek uwzglêdniania w ewidencji œrodków trwa³ych oraz wartoœci
niematerialnych i prawnych informacji niezbêdnych do obliczenia wysokoœci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Tak¿e
koszty i przychody ewidencjonowane przez spó³kê w organizacji w ksiêgach
rachunkowych (zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, której podstawowym celem jest doprowadzenie do powstania i rozpoczêcia dzia³alnoœci
przez spó³kê „w³aœciw¹”) podlegaj¹ opodatkowaniu.
Nie ma znaczenia, czy ca³a wartoœæ wk³adów powiêksza kapita³
zak³adowy spó³ki, czy te¿ – stosownie do treœci art. 154 k.s.h. – w zamian
za wniesione wk³ady wspólnicy je wnosz¹cy uzyskuj¹ udzia³y o wartoœci
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nominalnej ni¿szej ni¿ wartoœæ tych wk³adów. Zgodnie z art. 154 § 3
k.s.h., udzia³y w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ nie mog¹ byæ
obejmowane poni¿ej ich wartoœci nominalnej.
Za niedopuszczaln¹ wiêc w œwietle tego przepisu nale¿a³oby uznaæ
sytuacjê, w której wk³ad wnoszony przez wspólnika do spó³ki przedstawia³by ni¿sz¹ wartoœæ ni¿ wartoœæ nominalna otrzymanych przez niego
za ten wk³ad udzia³ów. Jednak sytuacja odwrotna jest jak najbardziej
dopuszczalna i pozostaje w zgodzie z tym przepisem. Je¿eli zaœ udzia³
obejmowany jest po cenie wy¿szej od wartoœci nominalnej wydanych za
wk³ad udzia³ów, to nadwy¿kê przelewa siê do kapita³u zapasowego spó³ki,
która wk³ad taki uzyska³a. W przypadku kiedy w zamian za wniesione
wk³ady wspólnicy uzyskuj¹ udzia³y o wartoœci nominalnej ni¿szej ni¿ wartoœæ
tych wk³adów, nadwy¿ka (tzw. „agio”) zasila kapita³ zapasowy spó³ki i ma
do niej zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 11 u.p.d.o.p. Stanowi on, ¿e do
przychodów spó³ki kapita³owej nie zalicza siê równie¿ „kwot i wartoœci
stanowi¹cych nadwy¿kê ponad wartoœæ nominaln¹ udzia³ów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapita³ zapasowy”.
Trzeba jednak przy tym pamiêtaæ o innych skutkach, jakie w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych bêd¹ nastêpstwem takiego
objêcia udzia³ów w spó³ce. Otó¿, stosownie do treœci art. 16g ust. 1 pkt
4 u.p.d.o.p., przy ustalaniu wartoœci pocz¹tkowej aportu spó³ka bierze
pod uwagê jego wartoœæ rynkow¹. Przepis ten okreœla bowiem, ¿e za
tak¹ wartoœci¹ pocz¹tkow¹ œrodków trwa³ych, w przypadku ich otrzymania tytu³em wk³adu niepieniê¿nego, uwa¿a siê ustalon¹ przez podatnika
na dzieñ wniesienia wk³adu lub udzia³u wartoœæ poszczególnych œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych, nie wy¿sz¹ jednak
od ich wartoœci rynkowej. Zgodnie bowiem z treœci¹ art. 16 ust. 1 pkt
63 lit. d u.p.d.o.p. nie uwa¿a siê za koszty uzyskania przychodów odpisów
amortyzacyjnych od wartoœci pocz¹tkowej œrodków trwa³ych oraz
wartoœci niematerialnych i prawnych nabytych w formie wk³adu niepieniê¿nego od tej czêœci ich wartoœci, która nie zosta³a przekazana na
utworzenie lub podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki kapita³owej.

4. Wk³ad niepieniê¿ny a podatek od towarów i us³ug
Ostatnim zagadnieniem, które wystêpuje czêsto w praktyce stosowania prawa podatkowego jest problematyka opodatkowania aportu podat-
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kiem od towarów i us³ug. Z uregulowañ zawartych w ustawie o podatku
od towarów i us³ug18 wynika, ¿e je¿eli przedmiotem wk³adu niepieniê¿nego (aportu) s¹ rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki
i budowle lub ich czêœci, bêd¹ce przedmiotem czynnoœci podlegaj¹cych
opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug, które s¹ wymienione
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a tak¿e grunty, które w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT
s¹ towarami, w przypadku gdy czynnoœæ ta prowadzi do przeniesienia
prawa do rozporz¹dzania tymi towarami przez spó³kê jak w³aœciciel, wyst¹pi
odp³atna dostawa w ujêciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i czynnoœæ ta
powinna podlegaæ opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej¿e
ustawy.
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku
od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z póŸn. zm.) zwolniono od
podatku od towarów i us³ug m.in. wk³ady niepieniê¿ne (aporty) wnoszone
do spó³ek prawa handlowego i cywilnego.
Pamiêtaæ jednoczeœnie trzeba o tym, i¿ czynnoœæ wniesienia aportu
pozostaje bez wp³ywu na wczeœniejsze odliczenia podatku naliczonego,
dokonane w trybie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug,
zgodnie z którym podatnikowi przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego tylko w zakresie, w jakim
towary i us³ugi s¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych. Zgodnie z tym przepisem wy³¹czona jest mo¿liwoœæ dokonywania odliczenia podatku naliczonego zwi¹zanego z towarami i us³ugami, które nie s¹ w ogóle wykorzystywane do czynnoœci opodatkowanych,
czyli w przypadku ich wykorzystania do czynnoœci zwolnionych od podatku
oraz niepodlegaj¹cych temu podatkowi19. Tym samym podatek naliczony
podlega odliczeniu, gdy towary i us³ugi, z których nabyciem podatek
zosta³ naliczony, s¹ wykorzystywane do czynnoœci opodatkowanych
w sposób bezpoœredni, a tym samym bezsporny.

18
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54,
poz. 535).
19
W. M a r u c h i n, VAT Komentarz, Warszawa 2005, s. 382.
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Je¿eli przedmiotem aportu s¹ œrodki trwa³e, których nabycie i u¿ytkowanie, nawet krótkotrwa³e, ma zwi¹zek ze sprzeda¿¹ opodatkowan¹,
to nie ma obowi¹zku dokonywania korekty podatku odliczonego przy
zakupie tych sk³adników maj¹tku. W œwietle obecnie obowi¹zuj¹cych
regulacji prawnych w zakresie podatku od towarów i us³ug podatnik
dokonuj¹cy czynnoœci polegaj¹cej na wniesieniu w formie aportu do spó³ki
prawa handlowego œrodka trwa³ego, który s³u¿y³ czynnoœciom opodatkowanym, nie jest zobowi¹zany do korekty odliczonego wczeœniej podatku naliczonego.

IV. Podsumowanie
W praktyce funkcjonowania zarówno spó³ek kapita³owych, jak i osobowych czêst¹ praktyk¹ jest wnoszenie wk³adów na kapita³ zak³adowy
w postaci wk³adu niepieniê¿nego – podczas tworzenia nowych spó³ek
lub w procesie podwy¿szania kapita³u zak³adowego. Wniesienie wk³adu
w formie niepieniê¿nej nie jest, jak przedstawiono w artykule, czynnoœci¹
w pe³ni neutraln¹ podatkowo. Wywo³uje ono daleko id¹ce skutki podatkowe dla wspólników spó³ek oraz spó³ek. Wniesienie aportem do spó³ki
kapita³owej zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa lub ca³ego przedsiêbiorstwa zwolnione jest od podatku dochodowego od osób fizycznych,
natomiast wniesienie innych wartoœci niematerialnych i prawnych powoduje powstanie przychodu kapita³owego i podlega opodatkowaniu zrycza³towanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Z punktu widzenia spó³ki otrzymuj¹cej aport, nie stanowi on przychodu, tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób prawnych. Wniesienie aportu nie jest równie¿ opodatkowane podatkiem od towarów i us³ug.
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