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Skutki podatkowe przekszta cenia 
spó ki osobowej w inn  spó k  osobow

Rafa  Bernat*

Handlowe spó ki osobowe to spó ka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-
akcyjna. Wspólnicy spó ki, wybieraj c – przy podpisywaniu aktu erekcyjnego – dany model 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, decyduj  m.in. o swojej odpowiedzialno ci za zobo-
wi zania spó ki, partycypacji w zysku i stracie, przedmiocie dzia alno ci oraz o wysoko ci 
wk adów pieni nych (lub niepieni nych). Aby zmieni  rodzaj spó ki, mo na przeprowadzi  
proces przekszta cenia w spó k  osobow  lub kapita ow  (sp. z o.o. i s.a.). Oznacza to jednak 
dokonywanie czynno ci prawnych, których charakter nie jest do ko ca zdefiniowany na grun-
cie podatku od towarów i us ug, od czynno ci cywilnoprawnych czy podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Warto rozwa y , czy przekszta cenie spó ki osobowej w inn  spó k  osobow  
mo e by  neutralne podatkowo, a je li ma wyst pi  podatek – to jak okre li  jego elementy 
(przedmiot, stawka, podstawa opodatkowania). Przepisy ustaw podatkowych nie stanowi  
w sposób kategoryczny – w stosunku, do których czynno ci spó ka jest podatnikiem lub 
p atnikiem. Niniejsze opracowanie stanowi analiz  naukow  obowi zuj cych w tym zakre-
sie pogl dów wyst puj cych w doktrynie prawa podatkowego i prawa spó ek handlowych. 
Potrzeba przeprowadzenia takiego badania wynika tak e z tego, e zarówno w interpreta-
cjach indywidualnych, jak i orzecznictwie s dowo-administracyjnym kwestia opodatkowania 
przekszta cenia w wi kszo ci omawiana jest w odniesieniu do zamiany formy prawnej spó ki 
osobowej na spó k  kapita ow .

S owa kluczowe: spó ka osobowa, przekszta cenie, podatek od czynno ci cywilnopraw-
nych.
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Tax effects of converting the partnership into other partnership

Commercial partnerships is a general partnership, professional partnership, limited partner-
ship, joint-stock company. Partners of the company by selecting-at the time of signing of the 
erection act-the business model, choose inter alia about his responsibility for the liabilities of 
the company, participation in profit and loss, on the activities and the financial contributions 
(or in kind). To change the type of company you can carry out the process of transformation of 
a person, or holding company (limited liability company, joint stock company). This means, 
however, making legal transactions, the nature of which is not defined on the basis of the tax 
on civil law transactions of goods and services or income tax from natural persons. You might 
want to consider whether to convert a partnership in person may be fiscally neutral – and if 
it is wanted to apply this tax – how to determine its elements (item, rate, taxable). Tax laws 
are not as categorical – in respect of which operations the company is taxable or liable. This 
publication provides scientific analysis of the laws in force in this respect, the views contained 

* Mgr Rafa  Bernat – doradca podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansów Publicznych, Wydzia  
Prawa i Administracji, Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu.
Adres do korespondencji: Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydzia  Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu, ul. W adys awa Bojarskiego 3, 87-100 Toru ; e-mail: 
rafalbernat@onet.eu.



27Wydzia  Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2015.18.2

1. Wst p

Przedsi biorca ma mo liwo  prowa-
dzenia dzia alno ci gospodarczej w ramach 
jednoosobowej dzia alno ci, spó ki cywil-
nej lub spó ki prawa handlowego. Decy-
zja o wyborze formy dzia alno ci nale y 
wy cznie do przedsi biorcy1 – to on ponosi 
odpowiedzialno  (pe n  lub ograniczon ) 
za niepowodzenie swojego przedsi wzi cia 
gospodarczego. Ponadto musi zdecydowa , 
czy podmiot gospodarczy zostanie utwo-
rzony przez przedsi biorc  od podstaw, 
czy te  b dzie wykorzystana dotychcza-
sowa forma dzia alno ci. Dla potrzeb tego 
artyku u nale y definiowa  przekszta cenie 
jako zmian  dotychczasowej formy praw-
nej spó ki handlowej w inn  spó k  prawa, 
przy jednoczesnej sukcesji generalnej praw 
i obowi zków oraz ci g o ci zdolno ci 
prawnej. Wskutek tego nie powstaje nowy 
podmiot, lecz zmianie ulega forma prawna 
dotychczasowej dzia alno ci. Nale y zauwa-
y , e tylko w stosunku do niektórych 

rodzajów przedmiotowego procesu mo na 
odnale  pogl dy podnoszone w doktry-
nie prawa podatkowego oraz w licznych 
interpretacjach indywidualnych organów 
podatkowych2. Wynika to z wyst powania 
du ej liczby tych spó ek i mo liwo ci prefe-
rencyjnego opodatkowania przekszta cenia 
spó ki kapita owej w kapita ow  na grun-
cie podatku od czynno ci cywilnoprawnych 
(dalej tak e jako PCC). Spó ki osobowe, 
jako prostsza forma spó ki handlowej, by y 
jednak w przesz o ci cz sto wybierane przez 
ma onków, przedstawicieli wolnych zawo-
dów, cz onków tej samej rodziny. Obecnie 
spó ki jawne oraz partnerskie nie wydaj  
si  podmiotami gospodarczymi zapewnia-
j cymi w a ciw  ochron  maj tków oso-
bistych wspólników przed wierzycielami 
spó ki. Naturalnym rozwi zaniem zdaje 
si  zmiana dotychczasowej dzia alno ci 

(w ramach spó ki osobowej) na inn  form  
gospodarcz  – np. spó k  komandytow . 
W takim wypadku niektórzy ze wspólników 
staj  si  komandytariuszami i ograniczaj  
swoj  odpowiedzialno  tylko do sumy 
komandytowej (warto ci okre lonej pomi -
dzy wspólnikami). Warto zatem zastanowi  
si  jak zmienia si  sytuacja prawna wspól-
ników w zwi zku z przekszta ceniem na 
gruncie prawa podatkowego. Taki proces 
mo e by  powodem w tpliwo ci – czy aby 
przekszta cenie spó ki osobowej w inn  
spó k  osobow  nie stanowi du ego obci -
enia podatkowego. Celem artyku u jest 

odpowied  na pytanie, czy przekszta ce-
nie spó ki osobowej w inn  osobow  mo e 
by  neutralne podatkowo. Na to pytanie 
mo na uzyska  odpowied  jedynie poprzez 
wnikliw  (wielop aszczyznow ) analiz  
naukow  przepisów o podatku dochodo-
wym, podatku od czynno ci cywilnopraw-
nych i podatku od towarów i us ug.

2. Charakter prawny 
przekszta cenia spó ki osobowej 
w osobow

W pi miennictwie wyró nia si  prze-
kszta cenie w rozumieniu sensu stricto 
(zmiana formy prawnej przy jednoczesnej 
kontynuacji istnienia podmiotu) oraz sensu 
largo (zmiana formy prawnej tak e przez 
likwidacj , upad o , rozwi zanie, aport 
przedsi biorstwa spó ki przekszta canej 
do innej spó ki)3. Ustawodawca doko-
na  podzia u w Kodeksie spó ek handlo-
wych4 czynno ci modyfikuj cych form  
prawn  spó ki handlowej na: po czenie 
(dzia  I), podzia  (dzia  II) i przekszta ce-
nie (dzia III). Przekszta cenie sensu largo 
mo na podzieli  na: uregulowane dla ka -
dej spó ki odr bnie (przepisy o likwidacji, 
upad o ci, rozwi zaniu) oraz uniwersalne 
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dla spó ek osobowych lub kapita owych 
(aport przedsi biorstwa5). Nale y postawi  
tez , e w wyniku przekszta cenia w rozu-
mieniu sensu largo w sposób istotny zmie-
niaj  si  prawa wspólników lub struktura 
przedsi biorstwa spó ki. Natomiast prze-
kszta cenie sensu stricto (tak e wedle gra-
matycznej wyk adni przepisów o podziale, 
po czeniu) nie oznacza, e maj tek spó ki 
ulegnie zmianie i nast pi pomniejszenie 
przys uguj cych wspólnikom praw udzia-
owych.

Przekszta cenie spó ki prawa handlo-
wego stanowi jeden z najbardziej skompli-
kowanych procesów opisanych w Kodeksie 
spó ek handlowych. Po wi cono mu ponad 
czterdzie ci artyku ów Dzia u III k.s.h. 
Przekszta cenie spó ki osobowej w oso-
bow  zosta o natomiast zawarte w czterech 
jedynie przepisach (art. 581–584 k.s.h.). 
Przekszta cenie uproszczone wyst puje, 
gdy przekszta ceniu w spó k  osobow  
ulega spó ka jawna lub partnerska, w której 
wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spó ki 
przekszta canej6. Wtedy wystarcza, aby 
wspólnicy sporz dzili plan przekszta cenia, 
podj li uchwa  o przekszta ceniu7 i podpi-
sali umow  nowej spó ki (art. 582, 558 par. 
2 pkt. 1 i 2 k.s.h.). Brak licznych wymogów 
formalnych tego procesu ma u atwi  zmian  
formy prawnej spó kom jawnym oraz part-
nerskim, które s  coraz rzadziej wybierane 
ze wzgl du na nieograniczon  odpowie-
dzialno  wspólników). Jak to zosta o ju  
wspomniane na wst pie, cz  ze spó ek 
partnerskich to podmioty za o one ponad 
kilkana cie lat temu przez przedstawicieli 
wolnych zawodów (m.in. radców prawnych, 
lekarzy). Wraz z otwarciem samorz dów 
zawodowych na mo liwo  prowadzenia 
praktyki w ramach innych rodzajów spó ek 
spó ki jawne i partnerskie przesta y si  cie-
szy  zainteresowaniem w ród przedstawi-
cieli wolnych zawodów. Mo na postawi  
tez , e spó ki komandytowe wydaj  si  
atrakcyjniejsze ze wzgl du na ograniczon  
odpowiedzialno  komandytariuszy (cho  
przedstawiciele wolnych zawodów nie 
mog  sprawowa  zazwyczaj innej funkcji 
ni  komplementariusza w sp.k.).

Poza zakresem odpowiedzialno ci 
wspólników, spó ki komandytowe i koman-
dytowo-akcyjne ró ni  si  od spó ki jawnej 
(partnerskiej) sposobem przekszta cenia 
w inn  spó k  osobow . Do przekszta cenia 
wymaga si  sporz dzenia planu przekszta -
cenia, powzi cia uchwa y o przekszta ceniu, 

powo ania cz onków organu spó ki prze-
kszta canej (albo okre lenia wspólników 
prowadz cych sprawy tej spó ki i reprezen-
tuj cych j ), zawarcia umowy spó ki prze-
kszta conej, dokonania w rejestrze wpisu 
spó ki przekszta conej i wykre lenia spó ki 
przekszta canej. Plan przekszta cenia na-
le y podda  badaniu przez bieg ego rewi-
denta8 co do rzetelno ci i prawid owo ci 
tego planu. Dodatkowo powinno mie  miej-
sce podwójne zawiadomienie wspólników 
o zamiarze podj cia uchwa y o przekszta -
ceniu (w odst pie nie krótszym ni  dwa 
tygodnie i nie pó niej ni  na miesi c przed 
planowanym dniem podj cia tej uchwa y). 
W my l art. 558 § 2 pkt. 3 i 4 k.s.h. za cz-
nikami do planu przekszta cenia s : wycena 
sk adników maj tku (aktywów i pasywów) 
spó ki przekszta canej, sprawozdanie finan-
sowe sporz dzone dla celów przekszta ce-
nia na okre lony dzie  w miesi cu poprze-
dzaj cym przed o enie wspólnikom planu 
przekszta cenia przy zastosowaniu takich 
samych metod i w takim samym uk adzie, 
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe 
spó ki. Wspomniane wymagania formalne 
przewidziane w Kodeksie spó ek handlo-
wych w stosunku do przekszta cenia spó ki 
komandytowej w inn  spó k  osobow  maj  
charakter norm ius cogens i nie mog  by  
ograniczone lub wy czone na podstawie 
woli stron (wspólników).

Dokonuj c krótkiej komparatystyki obu 
wspomnianych procesów, nale y zauwa y , 
e w przypadku uproszczonego przekszta -

cenia brak jest obowi zku sporz dzania 
opinii przez bieg ego rewidenta co do rze-
telno ci i prawid owo ci planu przekszta -
cenia, zawiadamiania wspólników (tak e 
przedstawienia im ustnie istotnych elemen-
tów dokumentów wymienionych w art. 561 
§ 1 k.s.h.). Pozwala to wspólnikom przepro-
wadzi  proces w sposób szybki i mniej kosz-
towny (nie trzeba ponosi  kosztu wynagro-
dzenia bieg ego rewidenta). Je li wszyscy 
wspólnicy wyra aj  zgod  na uczestnictwo 
w spó ce przekszta conej, to oznacza, e 
zapoznali si  z projektami uchwa  o prze-
kszta ceniu oraz umowy spó ki przekszta -
canej. Pe na akceptacja dla przekszta cenia 
jest w pe ni po dana, gdy  modyfikacja 
formy prowadzonej dzia alno ci nale y 
do jednej z najbardziej istotnych zmian 
podczas trwania spó ki. Dzieje si  tak ze 
wzgl du na fakt, e dotychczasowi wspól-
nicy otrzymuj  nowe prawa, a ich katalog 
obowi zków ulega znacznej zmianie.
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3. Skutki podatkowe w wietle 
ustawy o podatku od towarów
i us ug

Zgodnie z art. 1 ustawy o PCC9 nie 
podlegaj  podatkowi od czynno ci cywil-
noprawnych te czynno ci, które zosta y 
opodatkowane na gruncie VAT. Podobna 
sytuacja zaistnieje w stosunku do czynno-
ci podlegaj cych VAT – nie powinny by  

opodatkowane PCC, tak e je li podatnik 
VAT czynny (spó ka) jest zwolniony przed-
miotowo lub podmiotowo (Krawczyk, 2001, 
s. 34–36). Wyj tkiem jest sytuacja, w któ-
rej strony umowy dokonaj  sprzeda y lub 
zamiany, której przedmiotem jest nierucho-
mo  lub jej cz , albo prawo u ytkowa-
nia wieczystego, spó dzielcze w asno ciowe 
prawo do lokalu, prawo do domu jednoro-
dzinnego w spó dzielni mieszkaniowej lub 
prawo do miejsca postojowego w gara u 
wielostanowiskowym lub udzia  w tych 
prawach (tak e je li mie  b dzie miejsce 
sprzeda  udzia ów i akcji spó ek prawa 
handlowego). W procesie przekszta cenia 
nie dochodzi do czynno ci zbycia towarów, 
wykonania us ugi b d  przeniesienia w a-
sno ci. Je li wspólnicy chcieliby zmniejszy  
maj tek (np. wycofuj c cz  z wniesionych 
do spó ki wk adów) spó ki przekszta canej, 
to powinni to uczyni  przed podj ciem 
uchwa y o przekszta ceniu. Po stworzeniu 
planu przekszta cenia i podj ciu uchwa y 
rozporz dzanie maj tkiem spó ki doprowa-
dzi do sytuacji, w której struktura przedsi -
biorstwa spó ki (oraz jego wycena) b dzie 
ró na w planie przekszta cenia i w umo-
wie spó ki. Przyjmuj c jednak wzorcowy 
charakter przekszta cenia, maj tek spó ki 
przekszta canej staje si  ex lege maj tkiem 
spó ki przekszta conej. Tym samym nie 
nast puje m.in. wyprowadzenie z przed-
si biorstwa pierwotnego podmiotu sk ad-
ników maj tkowych i wprowadzenie ich do 
spó ki przekszta conej. Zmiany formy nie 
nale y interpretowa  jako przyk adu czyn-
no ci opodatkowanej podatkiem od towa-
rów i us ug10.

4. Konsekwencje przekszta cenia na 
gruncie PCC

Zmiana formy prawnej spó ki osobo-
wej w osobow  – co do zasady – powoduje 
powstanie obowi zku podatkowego po 
stronie spó ki na gruncie podatku od czyn-
no ci cywilnoprawnych. Stawka podatku 

w tym przypadku wynosi 0,5%, za  pod-
stawa opodatkowania uzale niona jest 
od warto ci wk adów do spó ki osobowej 
powsta ej w wyniku przekszta cenia (art. 6 
i 7 ustawy o PCC). Od podstawy opodat-
kowania odlicza si  kwot  wynagrodzenia 
notariusza wraz z VAT, op at  s dow  zwi -
zan  z wpisem zmiany do Rejestru Przed-
si biorców Krajowego Rejestru S dowego, 
op at  za og oszenie w Monitorze S do-
wym i Gospodarczym zmiany wpisu w KRS. 
Nale y uzna , e ustawodawca wy czy  
przy tym zastosowanie ustawy o podatku 
od czynno ci cywilnoprawnych do zmian 
umowy spó ki osobowej w przedmiocie 
przekszta cenia w inn  spó k  osobow , gdy 
w zwi zku z tym procesem nie zwi ksza si  
maj tek spó ki przekszta conej (vide art. 1 
ust. 3 pkt. 3 ustawy o PCC)11. W wietle 
art. 28 k.s.h. maj tkiem spó ki jest mienie 
wniesione jako wk ad lub nabyte w trakcie 
istnienia spó ki. Dlatego te  je li w trak-
cie procesu warto  maj tku ulegnie pod-
niesieniu, np. wskutek do czenia nowego 
wspólnika i wniesienia przez niego aportu, 
to powstanie warto  nieopodatkowana 
uprzednio PCC. Ró nica pomi dzy zwi k-
szonym maj tkiem a warto ci  pierwotn  
(przed podj ciem uchwa y wspólników 
o przekszta ceniu) jest podstaw  opodat-
kowania na gruncie podatku od czynno-
ci cywilnoprawnych. Zdaniem niektórych 

jest to przes anka bezprzedmiotowa, gdy  
zwi kszenie maj tku w trakcie przekszta -
cenia nie jest mo liwe (Kuniewicz, 2010, 
s. 29–31; Litwi czuk, 2001, s. 6–8). Takie 
twierdzenie wydaje si  nie w pe ni upraw-
nione. W szczególno ci trudno  mo e 
sprawi  interpretacja stosownych momen-
tów, w których nale y porówna  maj tek 
spó ki przekszta canej ze spó k  przekszta -
con . Jednym z rozwi za  jest porównanie 
wysoko ci wk adów do spó ki przekszta -
canej, wniesionych w momencie powstania 
spó ki (a tak e podczas jej trwania) z wyso-
ko ci  wk adów, które wprowadzaj  wspól-
nicy spó ki przekszta conej.

W pi miennictwie (Goettel i Goettel, 
2007, s. 118–119, Waluga, 2007, s. 86–88; 
Zdanowicz, 2009, s. 30; 32) podnosi si  
tak e, e ustawodawca, konstruuj c art. 1 
ust. 3 pkt. 3 ustawy o PCC, mia  na uwa-
dze wszystkie procesy restrukturyzacyjne 
spó ki (dotycz ce zmian jej podmiotowo ci 
prawnej), okre lane jako przekszta cenia 
sensu largo. Uzasadnia  mia oby to u y-
cie we wspomnianym artykule wyra enia 
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„przekszta cenie lub czenie spó ek”. Taki 
pogl d nie wydaje si  jednak w a ciwy 
w kontek cie art. 2 pkt. 6 ustawy o PCC, 
gdy  w ustawie o PCC zawarto oddzielne 
uregulowania odnosz ce si  do podzia u, 

czenia spó ek lub wniesienia przedsi -
biorstwa do spó ki. Oznacza to, e wszyst-
kie czynno ci, wskutek których nast puje 
zmiana umowy spó ki, zosta y okre lone 
w taki sposób, jaki ma to miejsce w Kodek-
sie spó ek handlowych. Tym samym teza 
o mo liwo ci stosowania wyk adni rozsze-
rzaj cej art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy o PCC 
jest nieprawid owa. Jednocze nie nie stoi 
to na przeszkodzie, aby uzna  za przejrzysty 
podatkowo na gruncie podatku od czynno-
ci cywilnoprawnych proces przekszta cenia 

spó ki osobowej w inn  osobow  wtedy, gdy 
zwi kszeniu nie ulega maj tek spó ki prze-
kszta canej.

Warto przy tym nadmieni , e Komisja 
Europejska postuluje zniesienie podatku 
od dzia a  restrukturyzacyjnych tak e 
w stosunku przekszta cenia spó ki osobo-
wej w kapita ow  (preambu a Dyrektywy 
Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. 
dotycz ca podatków po rednich od kapita-
ów12). W sposób obszerny odnosz  si  do 

tego s dy administracyjne13, wedle których 
nak adanie na spó ki osobowe jakichkol-
wiek podatków po rednich z tytu u prze-
kszta cenia w rozumieniu sensu stricto jest 
niezgodne z tre ci  preambu y ww. Dyrek-
tywy. Pa stwa cz onkowskie powinny d y  
do zniesienia wszelkich podatków zwi za-
nych ze zmian  formy prowadzonej dzia-
alno ci ze spó ki osobowej w inn  spó k  

prawa handlowego. Bezpodstawne wydaje 
si  stosowanie wyk adni rozszerzaj cej 
art. 1 Dyrektywy 2008/7/WE w taki spo-
sób, aby przekszta cenie ka dej spó ki 
osobowej poczytywa  jako „restrukturyza-
cj  spó ki kapita owej”. Nie mo na godzi  
si  z wymiennym stosowaniem tautologii 
prawniczej, gdy  oznacza oby to pomini -
cie definicji legalnych zawartych zarówno 
w prawie podatkowym, jak i innych dzie-
dzinach prawa (np. handlowego) po rednio 
maj cych wp yw na opodatkowanie prze-
kszta ce .

5. Przekszta cenie a podatek 
dochodowy

Przepisy ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych14 nie zawieraj  posta-
nowie  szczególnych, który mog yby by  

podstaw  opodatkowania czynno ci prze-
kszta cenia spó ki osobowej w inn  spó k  
osobow  na gruncie PIT. Artyku  10 p.d.o.f., 
który zawiera katalog róde  przychodu, 
nie obejmuje swoim zakresem tego typu 
procesu. Je li dotychczasowi wspólnicy nie 
uzyskaj  (w zwi zku z przekszta ceniem) 
nowych praw lub nie otrzymaj  wiad-
cze  pieni nych wyp aconych np. z tytu u 
rekompensaty za ograniczenie mo liwo ci 
podejmowania decyzji za spó k  (w razie 
zmiany statusu wspólnika sp.j. na koman-
dytariusza sp.k.), to przychód nie powstanie 
po ich stronie. Je li przed zako czeniem 
procesu przekszta cenia powsta  zysk po 
stronie spó ki przekszta canej i nie zosta  
on pozostawiony do dyspozycji wspólni-
ków, to rejestracja spó ki przekszta conej 
nie powoduje wyp aty akumulowanego 
zysku i powstania obowi zku w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych15. W spó ce przekszta conej wspólnik 
posiada to samo prawo do zysku i jest tak 
samo opodatkowany jedynie podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych.

Je li wspólnicy spó ki osobowej w trak-
cie przekszta cenia dokonaj  przeniesienia 
warto ci wniesionych wk adów do spó ki 
przekszta canej na kapita  zak adowy spó ki 
komandytowo-akcyjnej, to nie wyst pi przy-
chód po stronie spó ki przekszta conej (lub 
jej wspólników). Mimo e w odró nieniu 
od pozosta ych spó ek osobowych spó ka 
komandytowo-akcyjna posiada instytucje 
kapita u zak adowego (w trakcie prze-
kszta cenia jest on pokrywany z maj tku 
spó ki przekszta canej), to dopiero jego 
podwy szenie o rodki znajduj ce si  na 
kapitale zapasowym spó ki przekszta canej 
mo e by  kwalifikowane jako rozdyspono-
wanie zysku spó ki przez wspólników (obo-
wi zek zap aty podatku dochodowego) – 
art. 24 ust. 5 pkt. 4 p.d.o.f.

Spó ki osobowe, z wyj tkiem spó ki 
komandytowo-akcyjnej, nie s  opodatko-
wanie podatkiem dochodowym od osób 
prawnych16. Warto jednak nadmieni , e 
tak e w wietle art. 12 ustawy o CIT nie 
mo na kwalifikowa  przekszta cenia spó ki 
kapita owej w inn  spó k  kapita ow  jako 
czynno  skutkuj c  powstaniem przy-
chodu po stronie spó ki lub wspólników. 
Je li wspólnicy nie otrzymuj  adnego 
przysporzenia w zwi zku z przekszta ce-
niem, to bezpodstawne wydaje si  twier-
dzenie, jakoby wspólnicy ci otrzymywali 
nowe prawa maj tkowe. Warto przy tym 
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przyzna , e warto  niepodzielonego 
zysku w spó ce przekszta canej (art. 10 
ust. 1 pkt. 8 ustawy o CIT) oraz podwy -
szenie kapita u zak adowego z rodków 
zgromadzonych na kapitale zapasowym 
(art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT) spó ki 
przekszta conej stanowi przychód podat-
kowy dla spó ki. Obecnie trwa dyskusja17 
co do sposobu i charakteru opodatkowania 
spó ek komandytowo-akcyjnych. Nie mniej 
w tpliwo ci mo e wzbudza  sposób sukcesji 
praw i obowi zków wspólników w zwi zku 
z procesem przekszta cenia.

6. Sukcesja praw i obowi zków 
podatkowych

Aby okre li  charakter sukcesji podatko-
wej przekszta cenia spó ki osobowej w oso-
bow , nale y odnie  si  do postulatu homo-
geniczno ci procesu przekszta cenia. Wedle 
tej tezy przekszta cenie homogeniczne nie 
skutkuje zmian  osoby podatnika, prawa 
i obowi zki podatkowe s  takie same dla 
spó ki przekszta conej i przekszta canej – 
poniewa  jest to ten sam podmiot18. Dla-
tego te  je li spó ki osobowa jest w a cicie-
lem nieruchomo ci lub gruntów rolnych, 
to spó ka przekszta cona staje si  podat-
nikiem w zakresie tych podatków, pocz w-
szy od pierwszego dnia miesi ca nast -
puj cego od dokonania rejestracji spó ki 
przekszta conej (wpis w ksi dze wieczystej 
ma w tej sytuacji charakter deklaratoryjny).

W my l art. 93a § 2 Ordynacji podatko-
wej19 osobowa spó ka prawa handlowego 
w wyniku przekszta cenia wst puje we 
wszelkie przewidziane w przepisach prawa 
podatkowego prawa i obowi zki przekszta -
canej spó ki. Niekiedy stawiana jest teza, e 
w prawie prywatnym przy przekszta ceniu 
spó ki ma miejsce kontynuacja, za  w pra-
wie podatkowym – sukcesja praw i obowi z-
ków20. Kontynuacja praw to pozostawanie 
w tym samym kszta cie (co dotychczas) 
praw i obowi zków spó ki. Sukcesja jest 
przeniesieniem (ex lege) praw i obowi zków 
na nowy podmiot, tj. spó ka przekszta cana 
przekazuje spó ce przekszta conej przed-
miotowe prawa o charakterze obligacyj-
nym. Tym samym, skoro jest mowa w art. 93 
i 93a OP o wst powaniu nowego podmiotu 
w prawa podmiotu przekszta canego, to 
oznacza to sukcesj  praw (przej cie). Cie-
kawa wydaje si  teza o selektywno ci praw 
i obowi zków, które mog  by  przedmio-
tem sukcesji. Rozumuj c a contrario: na 

nowy podmiot przechodz  jedynie te prawa 
i obowi zki, których sukcesja nie zosta a 
wy czona w drodze decyzji administra-
cyjnej na podstawie 553 § 2 k.s.h.21. Je li 
za o ymy, e spó ce przekszta canej zosta a 
– w drodze decyzji podatkowej – udzielona 
ulga podatkowa, to organ podatkowy ma 
w odniesieniu do spó ki przekszta conej 
prawo do wydania nowej decyzji uchyla-
j cej decyzj  pierwotn  o przyznanie ulgi. 
Nie wydaje si  tutaj prawid owe zastoso-
wanie wyga ni cia decyzji lub wszcz cie 
postanowienia w przedmiocie stwierdze-
nia niewa no ci decyzji o przyznanej uldze 
podatkowej. Pogl d o sukcesji generalnej 
(wst pieniu spó ki przekszta conej w sytu-
acj  prawn  spó ki przekszta canej) nale y 
przeciwstawi  twierdzeniu o braku powsta-
nia nowego podmiotu. Skutkiem prze-
kszta cenia jest zmiana formy prawnej pod-
miotu, który nawet na moment nie zawiesza 
swojej dzia alno ci. Dlatego te , je li jest 
to ten sam podmiot (zachowuje tak e NIP, 
numer REGON, rachunek bankowy), to 
prawa i obowi zki nie ulegaj  przeniesie-
niu, lecz pozostaj  w sposób niezmienny 
przy podmiocie (mimo e po zarejestro-
waniu spó ki przekszta conej jego forma 
prawna ulega zmianie). W zakres obowi z-
ków spó ki przekszta canej wchodz  tak e 
zobowi zania, które zosta y zaci gni te 
przed przekszta ceniem spó ki osobowej.

Wspólnicy spó ki osobowej odpowiadaj  
ze spó k  przekszta con  za zobowi zania 
powsta e przed dniem rejestracji prze-
kszta cenia w KRS, przez okres trzech lat 
od tego dnia. Kontynuacja dotyczy zatem 
nie tylko praw i obowi zków spó ki, ale – 
w niektórych przypadkach – tak e wspól-
ników spó ki przekszta canej. Nie jest to 
odpowiedzialno  subsydiarna, tj. mo na 
dochodzi  sp aty zobowi zania od razu do 
jednego z wspólników (bez uprzedniego 
skierowania si  do maj tku spó ki prze-
kszta conej) (Paw yszcze, 2004, s. 25–27; 
Stepie , 2006, s. 29–32, Witosz, 2005, 
s. 3–6). Tym samym wspólnicy mog  by  
obci eni odsetkami za zw ok  od zaleg o-
ci podatkowych, kosztami post powania 

egzekucyjnego, niezwróconymi w terminie 
zaliczkami naliczonego podatku od towa-
rów i us ug. Wspólnicy traktowani s  – 
w wietle art. 107 OP i nast pnych – jako 
osoby trzecie, wobec których musi by  pro-
wadzone post powanie podatkowe i musi 
by  wydana odr bna decyzja. Stwierdzi  
nale y, e organ podatkowy mo e zwróci  



32 Studia i Materia y 1/2015 (18)

si  do danego d u nika solidarnego, jednak 
wcze niej musi przeprowadzi  post powa-
nia podatkowe wobec wszystkich zobowi -
zanych.

7. Podsumowanie

Przekszta cenie jest zmian  formy 
prawnej danej spó ki, wskutek czego nie 
powstaje nowy (odr bny) podmiot. Chocia  
wspólnicy wraz z rejestracj  spó ki prze-
kszta conej zaczynaj  podlega  nowym 
przepisom prawa handlowego (dla danego 
rodzaju spó ki), to maj  inn  pozycj  ni  
udzia owcy spó ki tego samego typu stwo-
rzonej od podstaw. Na gruncie prawa cywil-
nego, prawa pracy nast puje kontynuacja 
praw i obowi zków dotychczasowego pod-
miotu na nowo utworzony (St pie , 2006, 
s. 24–27; Sokal, 2005, s. 58–59). Mo na 
przyj  tez , e przekszta cenie spó ki oso-
bow  w inn  spó k  osobow  jest transpa-
rentne podatkowo, je li wspólnicy wyrazili 
zgod  o uczestnictwie w spó ce przekszta -
conej, swoim dzia aniem nie powoduj  pod-
wy szenia maj tku spó ki w trakcie procesu 
i nie zmieniaj  partycypacji udzia u w zysku 
spó ki. Podatek od towarów i us ug nie 
wyst pi, gdy  nie jest dokonywana sprze-
da  towarów lub wiadczenie us ug przez 
wspólników czy spó k . Wspólnicy (je li 
nie zwi kszaj  swoich udzia ów) nie maj  
powodów do uiszczenia podatku docho-
dowego, gdy  obowi zek w tym podatku 
nie powstaje. Podobnie w odniesieniu do 
podatku od czynno ci cywilnoprawnych, 
który wyst puje jedynie wtedy, gdy wsku-
tek przekszta cenia nast puje zwi kszenie 
maj tku spó ki przekszta canej. W odnie-
sieniu do odpowiedzialno ci podatkowej 
nale y stwierdzi , e wspólnicy spó ki oso-
bowej maj  gorsz  sytuacj  prawn  jako 
d u nicy solidarni (odpowiadaj cy za zobo-
wi zania spó ki przekszta canej do 3 lat od 
chwili rejestracji przekszta cenia) w sto-
sunku do tego, jakie ramy ich odpowie-
dzialno ci wyst powa y w spó ce pierwotnej 
(odpowiedzialno  subsydiarna). Przy prze-
kszta caniu spó ki osobowej w inn  spó k  
osobow  (za wyj tkiem spó ki komandy-
towo-akcyjnej), nie ulega poszerzeniu kr g 
podatków bezpo rednich jakie wyst puj  
w spó ce przekszta conej (wspólnicy pod-
legaj  jedynie opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych).

Ko cz c, nale y zwróci  uwag  na 
potrzeb  niezb dnych zmian w zakresie 

ustawy o podatku od czynno ci cywilno-
prawnych – przepisów odnosz cych si  do 
przekszta cenia spó ki osobowej w oso-
bow . Ustawodawca winien w sposób jed-
noznaczny wprowadzi  konstrukcj  zwol-
nienia w PCC czynno ci wspomnianego 
przekszta cenia (postulat de lege ferenda). 
Wspólnicy spó ki, przy podpisywaniu aktu 
erekcyjnego spó ki osobowej ui cili poda-
tek od czynno ci cywilnoprawnych. Dlatego 
te  nie ma podstaw, aby ponownie opo-
datkowywa  ich PCC z tytu u sporz dzenia 
umowy spó ki przekszta conej – gdy  jest 
to ten sam podmiot praw i obowi zków co 
spó ka przekszta cana.

Przypisy
1 Spó ki kapita owe jako osoby prawne maj  swo-

bodne prawo domicylu, mog  wybiera  miej-
sce siedziby (Opalski, 2009, s. 67). Cytowana 
publikacja nie dotyczy spó ek, w których udzia  
ma Skarb Pa stwa, a jedynie podmiotów pry-
watnych. Szerzej o przekszta ceniach (zmia-
nach) w obr bie finansów publicznych – zob. 
Kosikowski (2010, s. 83–174).

2 B ystak (2008, s. 6–8); Lewicki (2003, s. 25); 
Gajewski (2001, s. 11); Gajewski (2001, s. 11); 
Szubielska i Kozaczuk (1998, s. 4). Interpreta-
cja indywidualna z dnia 14 czerwca 2013 r. 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, 
IPPB2/436-233/13-2/MZ; Interpretacja indywi-
dualna z dnia 4 czerwca 2013 r. Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-170/13-4/
AF, Interpretacja indywidualna z dnia 13 grudnia 
2002 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, 
IPPB2/436-473/12-4/AF. Instytucja przekszta ce-
nia spó ki handlowej w inn  spó k  zosta a recy-
powana do porz dku prawnego Polski po I woj-
nie wiatowej z ustawodawstwa austriackiego 
i pruskiego (Mi , 2005, s. 47). Po raz pierw-
szy ustawodawca wprowadzi  przekszta cenia 
(spó ek kapita owych) wraz z wej ciem w ycie 
Rozporz dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z 27.06.1934 r. – Kodeks handlowy 
(Dz. U. 1934, Nr 57, poz. 502 ze zm.).

3 Por. Pietrasiewicz (w: Litwi czuk, 2013, s. 267); 
Materna (2009, s. 54) i Klimkiewicz (2011, 
s. 322). W stosunku do przekszta cenia sensu 
largo u ywa si  tak e sformu owania „czynno-
ci, restrukturyzacyjne” (Witosz, 2003, s. 34–36; 

Grzybek, 2014, s. 141–149).
4 Ustawa z dnia 15 wrze nia 2000 r. Kodeks 

spó ek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030, j.t.), 
zwana tak e k.s.h.

5 Autor u y  celowo uogólnienia, aby nie wda-
wa  si  w dysput  na temat mo liwych ró nic 
wnoszenia wk adów niepieni nych w spó kach 
kapita owych i osobowych.
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 6 Spó k  cywiln  mo na przekszta ci  w spó k  
osobow , stosuj c odpowiednio przepisy o prze-
kszta ceniu spó ki jawnej w inn  spó k  osobow  
– art. 551 § 3 k.s.h. Spó ce przekszta conej przy-
s uguj  wszelkie prawa i obowi zki wspólników 
sp.c.

 7 Podj cie uchwa y wszystkich wspólników o prze-
kszta ceniu w inn  spó k  nale y dodatkowo 
usankcjonowa  poprzez pisemne o wiadczenie 
wspólników o uczestnictwie w spó ce prze-
kszta conej. Rezygnacja wspólnika spó ki po 
podj ciu tej e uchwa y jest mo liwa, jednak 
powoduje nieskuteczno  uchwa y o uczestnic-
twie w odniesieniu do innych wspólników, per 
analogiam (Kozie , 2008, s. 96). Wydaje si , e 
art. 582 k.s.h. (mimo w skiego zakresu sytuacji 
do których ma odniesienie) zosta  pod wzgl -
dem legislacyjnym prawid owo skonstruowany, 
przeciwnie: Witosz (2007, s. 2–4).

 8 Wyznaczenie bieg ego rewidenta dokony-
wane jest w formie postanowienia przez S d 
Rejestrowy w a ciwy dla siedziby spó ki. 
Wnioskodawc  jest spó ka, która mo e wska-
za  danego bieg ego rewidenta do badania 
w zakresie przekszta cenia spó ki (wymagane 
jest za czenie o wiadczenia bieg ego rewidenta 
o wyra eniu zgody na podj cie si  przedmioto-
wego badania). Je li spó ka tego nie dokona, 
S d zwróci si  do Krajowej Izby Bieg ych 
Rewidentów o wyznaczenie przez izb  osoby 
bieg ego rewidenta. Szerzej: Miroszewski (2002, 
s. 32–35).

 9 Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynno-
ci cywilnoprawnych (Dz. U. 2010, Nr 101, 

poz. 649, j.t.) – dalej ustawa o PCC. Ustawa 
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i us ug (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054) – zwana 
dalej ustaw  o VAT.

10 Por. Interpretacja indywidualna z dnia 11 grud-
nia 2002 r. Dyrektora Izby Skarbowej w odzi, 
IPTPP1/443-777/12-4/MG; Interpretacja indy-
widualna z dnia 24 lipca 2012 r. Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-452/12-2/IG.

11 Por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim 
z dnia 19 stycznia 2011 r., I SA/Go 984/2010; 
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycz-
nia 2012 r., sygn. IPPB2/436-503/11-3/MZ; 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w odzi z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. 
IPTPB2/436 -37/11-2/k.k.

12 Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 
2008 dotycz ca podatków po rednich od kapi-
ta ów (Dz.U.UE.L. 2013, Nr 141, poz. 30) – 
dalej Dyrektywa 2008/7/WE. Obecnie jedynie 
siedem pa stw cz onkowskich nak ada ten e 
podatek (inne za  nak adaj  obci enia podat-
kowe na przedsi biorców w innej formie), 
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego w sprawie wniosku dotycz cego 
dyrektywy Rady dotycz cej podatków po red-

nich od gromadzenia kapita u (Dz.U.UE.C 
2007, Nr 161, poz. 23).

13 Wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjnego 
w Krakowie z dnia 10 stycznia 2013 r., I SA/
Kr 895/12; wyrok Wojewódzkiego S du 
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim 
z dnia 27 czerwca 2013 r., I SA/Go 236/13.

14 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, 
poz. 361, j.t.) – zwana dalej p.d.o.f. Podatek 
dochodowy od osób fizycznych zwany tak e PIT. 
O opodatkowaniu tego rodzaju przekszta cenia 
w kontek cie podatku dochodowego pisze m.in. 
Sobiech (2014, s. 125–135).

15 Interpretacji indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w odzi z 16 lipca 2013 r., sygn. 
IPTPB1/415-301/13-2/MAP; Interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w odzi z dnia 31 pa dziernika 2012 r., sygn. 
IPTPB3/423-271/12-5/GG; Interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z dnia 7 pa dziernika 2012 r. sygn. 
IBPBII/2/415-542/12/MMa. Odmienna sytuacja 
wyst puje w odniesieniu do przekszta cenia 
spó ki kapita owej w osobow , gdzie opodat-
kowaniu powinno ulec zgromadzone rodki na 
kapitale zapasowym – art. 24 ust. 5 pkt. 8 p.d.o.f.

16 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. 2011, Nr 74, poz. 397). Podatek docho-
dowy od osób prawnych – dalej zwany CIT.

17 Budziszewski (2013, s. 48); Brzezi ski (2011, 
s. 19); Golec (2012, s. 6). Zdaniem organów 
podatkowych, przekszta cenie spó ki kapita owej 
w inn  kapita ow  nie rodzi obowi zku podatko-
wego w zakresie CIT– interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 
19 sierpnia 2009 r., IPPB3/423-341/09-4/AG.

18 Por. Karczy ski (2011, s. 153–155); Radzikowski 
(2009, s. 4–8); Maria ski (2003, s. 50–51); 
Grzybek (2014, s. 11–31).

19 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. 2007, poz. 749, j.t.). 
Generalny charakter tego przepisu sprawia 
czasem trudno ci interpretacyjne (Karczy ski, 
2009, s. 21–23). Nale y przy tym stwierdzi , e 
ustawodawca celowo pomin  wyj tki od tej 
zasady – co pozwala stosowa  wyk adni  roz-
szerzaj c , korzystniejsz  dla podatnika, por. 
Smoktunowicz (1997, s. 11) i widerek (2007, 
s. 136–138).

20 Boryczko i Piotrowski (1998, s. 8); Huchla (w: 
Brzezi ski i Kosikowski, 1999, s. 148). Zdaniem 
S du Apelacyjnego w Poznaniu, w przypadku 
kontynuacji nie ma poprzednika i nast pcy 
prawnego, ale istnieje ta sama spó ka w zmie-
nionej formie, wyrok z dnia 12 wrze nia 2013 r., 
I ACz 1170/13; Litwi czuk (w: Mastalski, 2001, 
s. 37). Odmienny pogl d wyra aj  Kozaczuk, 
i Szubielska (1998, s. 12–14) i Maria ski (1999, 
s. 7; 9).
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21 Przeciwnie S d Apelacyjny w odzi, wyrok 
z dnia 11 pa dziernika 2012 r., I Aca 620/12 oraz 
Naczelny S d Administracyjny, wyrok z dnia 
17 kwietnia 2009 r., II GSK 71/09.
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