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Obowi¹zki notariusza jako p³atnika podatku
od dokonywanych czynnoci cywilnoprawnych,
w zakresie spó³ek kapita³owych
W myl art. 7 § 1 prawa o notariacie1, notariusz jako p³atnik na podstawie
odrêbnych przepisów pobiera podatki. Przyk³adem takich przepisów jest
choæby ustawa o podatku od czynnoci cywilnoprawnych2. Notariusz
wszak¿e, zgodnie z przepisem wy¿ej wymienionego art. 7 § 1 pr. o not.
w zw. z art. 10 ust. 2 u.p.c.c. jest jego p³atnikiem.
Wobec faktu, i¿ notariusze zobowi¹zani s¹ do poboru podatku od
czynnoci cywilnoprawnych od sporz¹dzanych czynnoci w formie aktu
notarialnego, obowi¹zek ten nie znajduje zastosowania w przypadku
dokonania innych czynnoci notarialnych, jak na przyk³ad sporz¹dzenia
powiadczenia. Powinnoæ ta dotyczy równie¿ czynnoci spisania przez
notariusza protoko³u, który w myl przepisu art. 104 § 4 pr. o not. winien
przybraæ formê aktu notarialnego.
Notariusz jako p³atnik obowi¹zany jest do obliczenia i pobrania od
podatnika podatku oraz wyp³acenia go we w³aciwym terminie organowi
podatkowemu3. Asumptem dokonania tych czynnoci jest powstanie
1
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.
369 ze zm.), dalej: pr. o not.
2
Ustawa z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), dalej: u.p.c.c.
3
Definicja ustawowa p³atnika (art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zosta³a przez prawodawcê zamieszczona

77

Rafa³ Wrzecionek

obowi¹zku podatkowego. O momencie jego zaistnienia, w przypadku
zawarcia umowy spó³ki kapita³owej lub jej zmiany (obejmuj¹cej podwy¿szenie kapita³u zak³adowego), przes¹dza art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.c.c.
stanowi¹cy, i¿ powstaje on z chwil¹ dokonania czynnoci cywilnoprawnej. Kiedy zatem mamy do czynienia z dokonaniem (powy¿szych) czynnoci cywilnoprawnych? Jak nale¿y interpretowaæ u¿yty przez prawodawcê w treci art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zwrot dokonanie czynnoci
cywilnoprawnej?
Oto na p³aszczynie prawa podatkowego funkcjonuje, nieposiadaj¹cy
swoistego znaczenia, termin prawa cywilnego czynnoæ prawna, co
potwierdza fakt istnienia powszechnej akceptacji to¿samoci pojêcia
czynnoci prawnej, u¿ytego w przepisach ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz jego utrwalonego znaczenia na gruncie prawa
cywilnego. Nie ma zatem w¹tpliwoci, i¿ w celu dokonania wyk³adni
zwrotu dokonanie czynnoci prawnej, nale¿y odwo³aæ siê do doktryny
prawa cywilnego.
Przyjête w doktrynie prawa cywilnego pojêcie czynnoci cywilnoprawnej oznacza regulacjê stosunków cywilnoprawnych dokonywanych
przez podmioty cywilnoprawne w sposób i przy spe³nieniu przes³anek
prawem przewidzianych4. Czynnoci prawnej rozumianej w powy¿szy
sposób nie nale¿y uto¿samiaæ wy³¹cznie z owiadczeniem woli, poniewa¿
aby by³o ono skuteczne, nie wystarczy jedynie realizacja przes³anek
dotycz¹cych samego owiadczenia (na przyk³ad co do jego formy czy
te¿ zdolnoci do czynnoci prawnych). Konieczne jest wszak¿e, w myl
powy¿ej przywo³anej definicji, zaistnienie innych  poza owiadczeniem
woli  przes³anek skutecznoci czynnoci prawnej5. Wobec tego przyj¹æ
nale¿y, i¿ rozumiana w powy¿szy sposób czynnoæ prawna zostaje
dokonana z chwil¹ realizacji wszystkich elementów konkretnego stanu
faktycznego.
w Czêci ogólnej Ordynacji podatkowej, tj. poza treci¹ art. 3 (s³owniczek) tej ustawy.
Tym niemniej nie oznacza to, i¿ owa legalna definicja nie wi¹¿e w obrêbie ca³ego aktu
prawnego. Zdaje siê, ¿e ustawodawca w ten sposób próbowa³ jakoby wyró¿niæ tê definicjê
od innych zamieszczonych w niniejszej ustawie, byæ mo¿e z uwagi na jej donios³oæ
w strukturze podatkowej (prawie podatkowym).
4
Z. R a d w a ñ s k i, System Prawa Prywatnego. Prawo Cywilne  Czêæ ogólna, t. II,
s. 33, nb. 111.
5
Tam¿e.
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Konstatuj¹c powy¿sze z czynnoci¹ cywilnoprawn¹ podlegaj¹c¹
opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych, przyjmuj¹c
jako chwilê powstania obowi¹zku podatkowego moment jej dokonania,
konsekwentnie przyjmuje siê, i¿ ów obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
zrealizowania siê wszystkich (w tym równie¿ ewentualnych dalszych)
elementów okrelonego stanu faktycznego, sk³adaj¹cego siê na czynnoæ
prawn¹. Prowadzi to do wniosku, ¿e w przypadku, gdy szczegó³owe
przepisy prawa w celu realizacji danego stanu faktycznego sk³adaj¹cego
siê na czynnoæ prawn¹ wymagaj¹ zaistnienia równie¿ innych elementów
tego stanu  poza owiadczeniem woli  rzeczony obowi¹zek nie zaistnia³by w momencie z³o¿enia wy³¹cznie owiadczenia woli.
W myl wiêc analizowanego art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. obowi¹zek
podatkowy powstaje z chwil¹ dokonania czynnoci cywilnoprawnej. Tê
czynnoæ w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynnoci
cywilnoprawnych stanowi miêdzy innymi czynnoæ dokonania umowy
spó³ki (aktu za³o¿ycielskiego), co wynika z katalogu czynnoci ujêtego
w treci art. 1 tej ustawy. W rezultacie powy¿szych rozwa¿añ stwierdziæ
nale¿y, ¿e momentem przes¹dzaj¹cym o powstaniu obowi¹zku podatkowego, w przypadku sporz¹dzenia aktu notarialnego umowy spó³ki kapita³owej, a wiêc dokonania czynnoci prawnej (to jest wszystkich elementów nañ siê sk³adaj¹cych), nie jest chwila dokonania konstytutywnego
wpisu do rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego utworzonego podmiotu, lecz wy³¹cznie zawarcie umowy spó³ki, jako samoistna czynnoæ cywilnoprawna. Czynnoæ rejestracji (wpisu) podmiotu
w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego jest bowiem
czynnoci¹ dokonania powstania spó³ki kapita³owej, nie za czynnoci¹
zawarcia umowy tej¿e spó³ki. Ustawa nie wi¹¿e chwili powstania obowi¹zku podatkowego z powstaniem samej spó³ki. Mo¿na wiêc stwierdziæ,
i¿ ów obowi¹zek niejako wyprzedza powstanie podmiotu, dla której istotnym
elementem jest konstytutywny wpis do rejestru.
Jak ju¿ wczeniej wspomnia³em, zgodnie z treci¹ art. 1 ust. 1 pkt
1 ppkt k czynnoci¹ cywilnoprawn¹ w rozumieniu przepisów tej ustawy
jest sporz¹dzenie aktu notarialnego umowy spó³ki (aktu za³o¿ycielskiego).
Za z treci ust. 2 powo³anego artyku³u  moim zdaniem  wynika, i¿
ustawodawca nie zalicza czynnoci polegaj¹cej na zmianie umowy spó³ki
(aktu za³o¿ycielskiego) do grupy czynnoci cywilnoprawnych, w rozu-
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mieniu analizowanej ustawy, a jedynie nakazuje stosowanie przepisów
ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnej do tej¿e czynnoci
w sposób odpowiedni. Oznacza to mo¿liwoæ trzech sposobów korzystania z przepisów bêd¹cych przedmiotem odes³ania. Otó¿:
1) niektóre z nich mo¿na stosowaæ wprost (bez koniecznoci stosowania jakiejkolwiek modyfikacji)  na przyk³ad: art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4
pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt b u.p.c.c.;
2) niektóre z nich wymagaj¹ stosowania przepisów ustawy o podatku
od czynnoci cywilnoprawnej z koniecznoci¹ odpowiedniej ich modyfikacji  na przyk³ad art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 1 pkt 9 tej u.p.c.c.;
3) inne za, przez wzgl¹d na swoisty charakter czynnoci niebêd¹cej
czynnoci¹ cywilnoprawn¹, stwarzaj¹ koniecznoæ rezygnacji z zastosowania przepisów ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych 
na przyk³ad jej art. 9.
Na potrzeby ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych,
znaczenie zwrotu zmiana umowy spó³ki kapita³owej wyjanione zosta³o
w art. 1 ust. 3 pkt 2 tego aktu prawnego i oznacza wniesienie lub
podwy¿szenie wniesionego do spó³ki wk³adu, którego wartoæ powoduje
podwy¿szenie kapita³u zak³adowego. W myl art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c.
obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ podjêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki maj¹cej osobowoæ prawn¹, a w
zwi¹zku z treci¹ art. 4 pkt 9 oraz art. 5 ust. 1  ów obowi¹zek zap³aty
podatku, w przypadku rozwa¿anego podwy¿szenia kapita³u zak³adowego,
ci¹¿y na spó³ce.
Maj¹c na wzglêdzie kryterium powziêcia uchwa³y w przedmiocie
podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w spó³kach kapita³owych, ustawodawca przewidzia³ kilka sposobów jego podwy¿szenia. Wród nich:
1) sposób wymagaj¹cy podjêcia uchwa³y przez walne zgromadzenia
(w przypadku spó³ki akcyjnej) b¹d uchwa³y zgromadzenia wspólników
(w przypadku spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹);
2) sposób wymagaj¹cy podjêcia uchwa³y zarz¹du spó³ki akcyjnej,
stanowi¹cy docelowe podwy¿szenie kapita³u zak³adowego oraz
3) sposób niewymagaj¹cy ¿adnej uchwa³y organu spó³ki (z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹), który przewidziany zosta³ w przepisie art. 257
k.s.h.  podwy¿szenie kapita³u na podstawie dotychczasowych postanowieñ umowy spó³ki.
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Z uwagi na wprowadzenie przez prawodawcê  zarówno w pierwszym (art. 421 § 1 b¹d art. 255 § 3 k.s.h.), jak i w drugim (art. 446
§ 3 k.s.h.) z powy¿szych sposobów podwy¿szenia kapita³u zak³adowego
 zastosowania formy aktu notarialnego, a tym samym aktualizacjê
powinnoci notariusza jako p³atnika podatku od czynnoci cywilnoprawnych, przedmiotem dalszych rozwa¿añ bêdzie pierwszy i drugi z powy¿ej
wyszczególnionych sposobów podwy¿szenia kapita³u zak³adowego.
Pierwszy z nich wymaga podjêcia stosownej uchwa³y przez walne
zgromadzenia (w przypadku spó³ki akcyjnej) albo uchwa³y zgromadzenia
wspólników (w przypadku spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹). Do
katalogu sposobów dokonania tych czynnoci w spó³ce akcyjnej ustawodawca zalicza: klasyczne podwy¿szenie kapita³u zak³adowego (w trybie
art. 431 § 1 k.s.h.); podwy¿szenie kapita³u zak³adowego ze rodków
spó³ki (w trybie art. 442 § 1 k.s.h.); warunkowe podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego (w trybie art. 448 § 1 k.s.h.) oraz tak zwane wide³kowe
podwy¿szenie kapita³u zak³adowego (art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2
k.s.h.). W przypadku spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ bêdzie to
tryb przewidziany w art. 257 § 1 i § 2 k.s.h.
Oczywistym pozostaje moment zaistnienia obowi¹zku podatkowego
w przypadku podwy¿szenia kapita³u zak³adowego wymagaj¹cego powziêcia w³aciwej uchwa³y przez walne zgromadzenie albo zgromadzenie
wspólników. Jest to chwila podjêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u
zak³adowego spó³ki.
Drugi sposób podwy¿szenia kapita³u zak³adowego dotyczy wy³¹cznie
spó³ki akcyjnej w granicach kapita³u docelowego, który zosta³ uregulowany w treci art. 444 § 1 k.s.h. Momentem decyduj¹cym o zaistnieniu
obowi¹zku podatkowego przy docelowym podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego jest  podobnie jak w poprzednim przypadku  chwila podjêcia
uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki. Pierwsz¹ sytuacjê
od drugiej ró¿ni (w tym aspekcie) jedynie organ kompetentny do powziêcia przedmiotowych uchwa³.
Podstawê opodatkowania przy zawarciu umowy spó³ki kapita³owej,
w myl art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt a u.p.c.c., stanowi wartoæ kapita³u
zak³adowego. W aktualnym stanie prawnym ustawodawca przewidzia³
zamkniêty katalog odliczeñ (art. 6 ust. 9 pkt 1  3 u.p.c.c.), o które mo¿e

81

Rafa³ Wrzecionek

zostaæ pomniejszona podstawa opodatkowania6. Wobec faktu, i¿ p³atnikami tego¿ podatku (w przypadku dokonywanych czynnoci w formie
aktu notarialnego) s¹ notariusze, to w³anie na nich ci¹¿y powinnoæ
poprawnego obliczenia jego wysokoci, w tym w³aciwego zastosowania
prawem przewidzianych odliczeñ od podstawy opodatkowania.
Od podstawy opodatkowania umowy spó³ki kapita³owej b¹d jej zmiany,
w myl art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, odlicza siê kwotê wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów
i us³ug, pobran¹ przez notariusza za sporz¹dzenie aktu notarialnego umowy
spó³ki albo jej zmiany, jeli powoduje ona zwiêkszenie maj¹tku spó³ki albo
podwy¿szenie kapita³u zak³adowego. Zatem od podstawy opodatkowania
notariusz jako p³atnik powinien odliczyæ ca³e swoje wynagrodzenie za
sporz¹dzenie aktu notarialnego dokumentuj¹cego umowê spó³ki albo jej
zmianê w zakresie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego. Ustawodawca nie
wspomina przy tym choæby o wynagrodzeniu notariusza za wydawane
wypisy sporz¹dzonego aktu notarialnego, która to czynnoæ notarialna
stanowi konieczny element warunkuj¹cy dokonanie przez s¹d rejestrowy
odpowiednich wpisów. Przecie¿ gdyby nie obowi¹zek dostarczenia wypisu
aktu notarialnego dokumentuj¹cego opisane zdarzenie prawne do w³aciwego s¹du rejestrowego czy te¿ naczelnika urzêdu skarbowego, strony
(lub uczestnicy) czynnoci z pewnoci¹ nie ponosi³yby dodatkowych
kosztów zwi¹zanych z uzyskaniem wypisu dokumentu notarialnego.
Stanowi¹ one wiêc, w moim przekonaniu, wydatki (zobowi¹zania),
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt a dyrektywy Rady z dnia 17 lipca
1969 r.7, o które ustawodawca winien poszerzyæ katalog odliczeñ od
podstawy opodatkowania, opisany w art. 6 ust. 9 u.p.c.c. Jestem przekonany, i¿ wyk³adnia celowociowa musi prowadziæ do wniosku, w myl
którego równie¿ i tego typu wydatki zmniejszaæ winny podstawê opodatkowania. Nadto od podstawy opodatkowania notariusz jako p³atnik
Ten stan jest skutkiem implementacji dyrektywy Rady z dnia 17 lipca 1969 r.
dotycz¹cej podatków porednich od gromadzenia kapita³u (Nr 69/335/EWG), w szczególnoci art. 5 ust. 1 pkt a nakazuj¹cy pomniejszenie podstawy opodatkowania o przyjête
zobowi¹zania i poniesione przez spó³kê wydatki w nastêpstwie wniesienia ka¿dego wk³adu.
Nie okrela siê przy tym, o jakie wydatki chodzi.
7
Dyrektywa Rady z dnia 17 lipca 1969 r. dotycz¹ca podatków porednich od gromadzenia kapita³u (Nr 69/335/EWG).
6
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obowi¹zany jest odliczyæ op³atê s¹dow¹ zwi¹zan¹ z wpisem spó³ki do
rejestru przedsiêbiorców lub zmian¹ wpisu w tym rejestrze dotycz¹c¹
wk³adu do spó³ki albo kapita³u zak³adowego (art. 6 ust. 9 pkt 2 u.p.c.c.),
jak równie¿ op³atê za zamieszczenie w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym og³oszenia o tych¿e wpisach (art. 6 ust. 9 pkt 3 u.p.c.c. ).
Podstawê opodatkowania wspomnianego wczeniej sposobu podwy¿szenia kapita³u zak³adowego polegaj¹cego na tak zwanym wide³kowym
podwy¿szeniu stanowi maksymalna kwota podwy¿szenia kapita³u okrelona w uchwale przez walne zgromadzenie8.
Przepisy prawa podatkowego  z regu³y zawarte w aktach prawnych
zaliczanych do szczegó³owego prawa podatkowego  nak³adaj¹ na p³atnika szereg obowi¹zków proceduralnych nie tylko z zakresu ustalania
nale¿noci podatkowych, ale równie¿ ich poboru. Wspomniana wiêc
czynnoæ poboru podatku cile zwi¹zana jest z koniecznoci¹ obliczenia
jego wysokoci, która to powinnoæ pozostaje czynnoci¹ b¹d zespo³em
czynnoci materialno-rachunkowych, w konsekwencji których obowi¹zek podatkowy przeistacza siê w zobowi¹zanie indywidualnego podatnika
i to bez wzglêdu na to, czy danej czynnoci dokonuje sam podatnik, czy
te¿ dokonuje jej przez p³atnika.
W polskiej tradycji prawnej notariusz pe³ni³ funkcjê p³atnika od momentu uchwalenia pierwszego jednolitego aktu prawnego normuj¹cego
ustrój notariatu. Wprowadzenie takiego obowi¹zku w aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawie  Prawo o notariacie nie by³o wiêc przypadkowe. Nie
mo¿e bowiem budziæ w¹tpliwoci, ¿e zapewnienie skutecznego poboru
podatków wymaga poprawnego obliczenia wysokoci tych danin oraz
ich uiszczenia generalnie w miejscu oraz w chwili powstania obowi¹zku
zap³aty. W przeciwnym razie mo¿na przypuszczaæ, ¿e dosz³oby do sytuacji,
w której nale¿noci te nie by³yby w ogóle pobierane lub by³yby uiszczane
ze znacznym opónieniem.
Chwila podpisania przez strony lub uczestników czynnoci notarialnej
aktu notarialnego obejmuj¹cego protokó³ z obrad zgromadzenia wspólników, zawieraj¹cy uchwa³ê o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki, w aspekcie interesu fiskalnego pañstwa stanowi najdogodniejszy moment
poboru podatku od tej czynnoci cywilnoprawnej. Notariusz w myl
8

Wyrok NSA z dnia 26 lutego 1997 roku, I SA/Lu 593/96 (niepublikowany).
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art. 10 ust. 3 u.p.c.c. pozostaje p³atnikiem tego¿ podatku od czynnoci
dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 u.p.c.c.). W celu
rzeczywistej mo¿liwoci sprostania przez notariusza spoczywaj¹cym na
jego osobie jako p³atniku rozlicznym obowi¹zkom, prawodawca obliguje
notariusza, aby ten uzale¿ni³ dokonanie czynnoci cywilnoprawnej od
uprzedniej zap³aty podatku. Z zasady obowi¹zek podatkowy powstaje
z chwil¹ dokonania czynnoci cywilnoprawnej, co jest jednoznaczne
z zaistnieniem zobowi¹zania podatkowego (tym samym zap³aty podatku).
Przed dokonaniem czynnoci cywilnoprawnej nie istnieje przecie¿ ¿adne
zobowi¹zanie podatkowe w sprawie, aktualizuj¹ce ustawow¹ powinnoæ
jego poboru przez notariusza jako p³atnika. Konsekwencj¹ zastosowania
wyk³adni jêzykowej jest wyinterpretowana norma prawna, w myl której
p³atnik z powodów wy³¹cznie formalnych (obiektywnych) nie jest w stanie sprostaæ wymaganiom stawianym przez ustawodawcê. Nie mo¿na
wszak¿e uregulowaæ nale¿noci, która de facto nie istnieje. Notariusze,
zachowuj¹c ³ad postêpowania notarialnego, pobieraj¹ od stron czynnoci
cywilnoprawnej kwotê nale¿nego podatku po podpisaniu aktu notarialnego, a wiêc de facto po dokonaniu czynnoci cywilnoprawnej, niezw³ocznie jednak po zaistnieniu zobowi¹zania podatkowego.
Jak z powy¿szego wynika, praktyka notarialna w tym zakresie de facto
pozostaje w sprzecznoci z treci¹ normy prawnej bêd¹cej wynikiem
przeprowadzonej interpretacji jêzykowej przepisu, której zastosowanie (w tej
sytuacji) nie prowadzi do wy³onienia klarownej normy prawnej, powoduj¹cej w myl zasady clara non sunt interpretanda zakoñczenie czynnoci interpretacyjnych. Niekwestionowana przez organy podatkowe
praktyka notarialna znajduje swe ród³o w normie pozostaj¹cej konsekwencj¹ kontynuacji wyk³adni omawianego przepisu w oparciu o kryterium funkcjonalne.
Coraz czêstsz¹ praktyk¹ staje siê przecie¿ uiszczanie p³atnoci kosztów
notarialnych, w tym nale¿nych podatków, w formie bezgotówkowej 
przelewu na rachunek bankowy p³atnika (notariusza), co uzasadnione jest
choæby wysokoci¹ rzeczonych kosztów. Wydaje siê wiêc, jakoby ów
bezgotówkowy sposób p³atnoci by³ czym naturalnym w obrocie. Ten
sposób p³atnoci podatku od czynnoci cywilnoprawnej przed rokiem
2007 by³ dopuszczalny w rozliczeniach pomiêdzy podatnikiem a p³atnikiem (notariuszem) wprost  zgodnie z treci¹ § 5 ust. 1 ówczenie
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obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r.,
w sprawie sposobu zap³aty, poboru i zwrotu podatku od czynnoci
cywilnoprawnych9.
Tym niemniej, z zasady podatnik nie mo¿e powstrzymaæ siê od uiszczenia stosownego podatku, bowiem takie zachowanie spotka siê z odmow¹
dokonania czynnoci notarialnej.
Nadanie notariuszowi statusu p³atnika wp³ywa zatem nie tylko na
usprawnienie poboru danin publicznych u ród³a, lecz tak¿e na obni¿enie
ich kosztów, czyni¹c zadoæ wysuwanemu pod adresem prawa finansowego postulatowi tanich podatków.
Kwestionowanie momentu powstania obowi¹zku podatkowego (chwila
podpisania aktu notarialnego) pozostawa³oby w sprzecznoci nie tylko
z istot¹ notariusza jako p³atnika, ale równie¿ jako osoby zaufania publicznego. Prowadzi³oby wszak¿e do nieuzasadnionego i b³êdnego wniosku,
w myl którego obowi¹zek uiszczenia podatku od czynnoci cywilnoprawnych od sporz¹dzanej w formie aktu notarialnego samej umowy
spó³ki (aktu za³o¿ycielskiego) równie¿ nie móg³by powstaæ z chwil¹ jej
zawarcia, lecz dopiero z chwil¹ wpisu podmiotu do rejestru przedsiêbiorców. Ów tok rozumowania, godz¹c w zasadnoæ istnienia spó³ki w organizacji, jako instytucji nieznanej przecie¿ dot¹d prawu handlowemu,
a przewidzianej w przepisach kodeksu spó³ek handlowych, oznacza³by
jednoczenie niemo¿noæ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez ten
podmiot de facto przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiêbiorców
Krajowego Rejestru S¹dowego. Skoro zatem uchwa³a prowadz¹ca do
zmiany umowy spó³ki, pod rygorem niewa¿noci winna byæ zaprotoko³owana przez notariusza, tym samym jest on zobowi¹zany do pobrania
w odpowiedniej wysokoci kwoty podatku od przedmiotu opodatkowania
tej czynnoci, wobec której przepisy ustawy o podatku od czynnoci
cywilnoprawnych stosuje siê odpowiednio (art. 1 ust. 2 u.p.c.c.).
Notariusz, dokonuj¹c obliczeñ podatkowych, powinien tak¿e pamiêtaæ, i¿ w myl art. 63 § 1 ustawy  Ordynacja podatkowa10, podstawy
9
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zap³aty,
poboru i zwrotu podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 139, poz. 989)
10
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 ze zm.).
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opodatkowania, kwoty podatków (w tym podatku od czynnoci cywilnoprawnych), zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e koñcówki kwot wynosz¹ce mniej ni¿ 50 groszy pomija siê, a koñcówki kwot
wynosz¹ce 50 i wiêcej groszy podwy¿sza siê do pe³nych z³otych.
Prawodawca obliguje notariusza do udzielania stronom niezbêdnych
wyjanieñ dotycz¹cych dokonywanej czynnoci notarialnej, co wynika
wprost z art. 80 § 3 pr. o not. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wyjanienia
te winny dotyczyæ równie¿ kosztów zwi¹zanych z czynnoci¹, w tym
zobowi¹zañ podatkowych.
Jakie wiêc zapisy, w aspekcie prawa podatkowego, powinny zostaæ
obligatoryjnie zamieszczone przez notariusza w treci sporz¹dzanego aktu
notarialnego?
Otó¿, zapis ustawowy wyra¿ony w art. 10 ust. 4 pkt 2 u.p.c.c.
stanowi upowa¿nienie dla ministra w³aciwego do spraw finansów
publicznych miêdzy innymi do okrelenia szczegó³owego sposobu poboru
i zwrotu podatku, w tym czynnoci zwi¹zanych z poborem i udzielaniem
przez p³atnika pouczeñ podatnikowi.
Z postanowieñ tego aktu wykonawczego11 wynika, i¿ notariusz w treci
sporz¹dzanego przez siebie aktu notarialnego obowi¹zany jest zamieciæ
podstawê prawn¹ i sposób obliczenia nale¿nego podatku w zwi¹zku
z dokonan¹ czynnoci¹ cywilnoprawn¹ (§ 4 rozporz¹dzenia)12. Nadto jest
on zobligowany do ustnego pouczenia podatnika o skutkach przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym w razie podania nieprawdy lub
zatajenia prawdy, przez co podatek nara¿ony jest na uszczuplenie, oraz
o przys³uguj¹cym organowi podatkowemu prawie do okrelenia, podwy¿szenia lub obni¿enia wartoci przedmiotu tej czynnoci, a tak¿e
o obowi¹zku zap³aty zaleg³oci podatkowej wraz z odsetkami za zw³okê,
w przypadku okrelenia lub podwy¿szenia wartoci przedmiotu czynnoci cywilnoprawnej przez organ podatkowy (§ 7 rozporz¹dzenia).

11
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu
pobierania i zwrotu podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 243, poz. 1764)
12
Gdy czynnoæ cywilnoprawna jest zwolniona z podatku notariusz zobowi¹zany jest
zamieciæ w treci aktu notarialnego podstawê prawn¹ zwolnienia  § 7 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku
od czynnoci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1764)
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Jak rozumieæ nale¿y intencjê ustawodawcy co do ustnego pouczenia
o okrelonej treci? Jaki winien byæ praktyczny wzorzec postêpowania
notariusza?
W odró¿nieniu od obowi¹zuj¹cego przed rokiem 2007 wymogu stawianego w treci § 5 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2006 r. w sprawie zap³aty, poboru i zwrotu podatku od czynnoci
cywilnoprawnych13 aktualnie nie istnieje obowi¹zek czynienia wzmianki
w treci aktu notarialnego co do dokonanego przez notariusza ustnego
pouczenia. W moim odczuciu w³aciwym by³oby jednak dokonanie w treci
aktu notarialnego stosownej wzmianki o tym fakcie. Proponowana przeze
mnie kontynuacja de facto dotychczas stosowanej praktyki powodowana
jest koniecznoci¹ jak najpe³niejszego przedstawienia czynnoci zwi¹zanych z dokonywan¹ czynnoci¹ notarialn¹.
Przyjmuje siê, i¿ wzmiank¹ jest krótka informacja, napomkniêcie14
o pewnym zdarzeniu.
Kwestia wzmiankowania o dokonanym pouczeniu w praktyce notarialnej pozostaje niejednorodna, z uwagi na co najmniej kilka sposobów
sprostania tym powinnociom  wród nich wymieniæ nale¿y:
1) przywo³anie w treci sporz¹dzanego aktu notarialnego odpowiednich jednostek redakcyjnych (numerów artyku³ów, paragrafów itd.) aktów
prawnych (ustaw, rozporz¹dzeñ itd.), czyni¹c przy nich skrótow¹ informacjê o zakresie regulacji ka¿dej z nich,
2) przywo³anie w treci sporz¹dzanego aktu notarialnego odpowiednich jednostek redakcyjnych aktów prawnych z jednoczesnym zamieszczeniem zapisów stanowi¹cych efekt dokonanej egzegezy poszczególnych jednostek redakcyjnych aktów prawnych
3) albo  pomijaj¹c przywo³anie w treci sporz¹dzanego aktu notarialnego odpowiednich jednostek redakcyjnych aktów prawnych  zamieszczenie w³aciwych zapisów stanowi¹cych efekt podjêtych czynnoci interpretacyjnych poszczególnych jednostek redakcyjnych aktów
prawnych.

Dz.U. Nr 139, poz. 989.
S. S k o r u p k a, H. A u d e r s k a, Z. £ e m p i c k a, Ma³y s³ownik jêzyka polskiego,
PWN Warszawa, s. 955.
13
14
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Oczywistym jest, ¿e ka¿dy z powy¿szych sposobów wzmiankowania
o dokonanym pouczeniu winien wi¹zaæ siê ze szczegó³owym wyjanieniem stronom lub uczestnikom czynnoci notarialnej w³aciwych dla danej
czynnoci przepisów prawa stanowi¹cych pouczenie. Zamieszczenie
w treci sporz¹dzanych przez notariusza aktów notarialnych wy³¹cznie
jednostek redakcyjnych (numerów artyku³ów, paragrafów itd.) okrelonych aktów prawnych (ustaw, rozporz¹dzeñ itd.), lecz z pominiêciem ich
wyk³adni (interpretacji, wyjanieñ)  pouczenia, pozostaje w sprzecznoci
z norm¹ wynikaj¹c¹ z treci art. 80 § 3 pr. o not., stanowi¹c zaniechanie
ustawowego obowi¹zku wyjaniaj¹cego. Niezbêdna i konieczna jest wiêc
wyk³adnia  pouczenie. Wspomniana za wyk³adnia (pouczenie) winna
przybraæ albo formê polegaj¹c¹ wy³¹cznie na zamieszczeniu w treci aktu
notarialnego lapidarnej informacji o ustnie dokonanym pouczeniu (forma
mieszana), albo formê rozbudowan¹  polegaj¹c¹ na poczynieniu szczegó³owych zapisów w treci aktu notarialnego odzwierciedlaj¹cych dokonan¹ egzegezê w³aciwych dla danej czynnoci przepisów prawnych (forma
wy³¹cznie pisemna).
W moim odczuciu najw³aciwsza forma pouczenia i wzmiankowania
o nim polegaæ winna mianowicie na poczynieniu stosownej wzmianki 
przywo³aniu w treci sporz¹dzanego aktu notarialnego odpowiednich
jednostek redakcyjnych aktów prawnych (numerów artyku³ów, paragrafów itd.), czyni¹c przy ka¿dej z nich pisemn¹, skrótow¹ informacjê 
pouczenie o zakresie ich regulacji, w tym wszelkich ewentualnych skutków dokonywanej czynnoci w zwi¹zku z danym pouczeniem. Znaczenie
przywo³anych przepisów prawnych notariusz zobowi¹zany jest ka¿dorazowo odnieæ do konkretnej czynnoci objêtej aktem notarialnym. Wybór
powy¿ej wskazanego sposobu powodowany jest faktem ukazania w³aciwego postêpowania notariusza realizuj¹cego swój obowi¹zek nie tylko
w zakresie pouczenia stron lub uczestników czynnoci notarialnej, ale
równie¿ co do poczynienia o tym zdarzeniu odpowiedniej wzmianki
odzwierciedlaj¹cej poruszane przez notariusza kwestie informacyjne, w tym
podatkowe, wynikaj¹ce z istoty i charakteru czynnoci oraz jej skutków.
Ponadto ów wybór formy wzmiankowania o pouczeniu nie pozostaje bez
wp³ywu na obszernoæ ca³ego dokumentu notarialnego, co mo¿e stanowiæ przyczynê braku jego przejrzystoci.
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Notariusz, realizuj¹c ustawowy obowi¹zek w zakresie pouczenia przy
akcie notarialnym umowy spó³ki, w myl postanowieñ której wspólnik
wnosi do spó³ki wk³ad niepieniê¿ny w postaci prawa w³asnoci nieruchomoci, powinien dokonaæ pouczenia o art. 175 § 1 i 2 k.s.h., przywo³uj¹c ów numer artyku³u i paragrafów danego aktu prawnego (czêæ
techniczna wzmianki), dokonuj¹c przy tym szczegó³owej egzegezy jego
treci w sposób ustny. W moim przekonaniu po¿¹dan¹, pisemnie dokonan¹ w treci aktu notarialnego tej umowy spó³ki wzmiank¹ (jej merytorycznej czêci  pouczenia), bêdzie przyk³adowe stwierdzenie notariusz poinformowa³, i¿ w przypadku znacznego zawy¿enia wartoci
nieruchomoci stanowi¹cej przedmiot wk³adu wspólnika  w stosunku
do jej wartoci zbawczej  wspólnik oraz cz³onkowie zarz¹du ponosz¹
odpowiedzialnoæ solidarn¹, z której nie mog¹ zostaæ zwolnieni.
Zatem ustawowy obowi¹zek wyjaniaj¹cy notariusza zostanie spe³niony wówczas, gdy dokona on wyk³adni przywo³anej jednostki redakcyjnej
aktu prawnego (w tej sytuacji art. 175 k.s.h.), czyni¹c choæby wskazany
powy¿ej zapis stanowi¹cy lapidarn¹ informacjê o ustnie dokonanym
szczegó³owym pouczeniu. Bêdzie to oznacza³o, ¿e notariusz, nios¹c kaganek
owiaty, dope³ni³ ustawowego obowi¹zku wyjaniaj¹cego.
Powy¿ej zaprezentowane rozwa¿ania, systematyzuj¹c w pewnym
zakresie obowi¹zki notariusza jako p³atnika podatku od czynnoci cywilnoprawnych, ukazuj¹ aspekt podatkowy tworzenia czynnoci notarialnych w zakresie spó³ek kapita³owych. Przedstawiona tematyka, pozostaj¹c niezwykle istotn¹ z punktu widzenia interesów fiskalnych pañstwa,
stanowi asumpt uruchomienia machiny urzêdniczej (skarbowej), niezwykle cennej z uwagi przede wszystkim na jej zewnêtrzny a jednoczenie
specjalistyczny (podatkowy) charakter, w zakresie kompetencji której
pozostaj¹ czynnoci sprawdzaj¹ce, kontrolne.
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