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Skutki podatkowe przeksztaïcenia
spóïki osobowej w innÈ spóïkÚ osobowÈ
Rafaï Bernat*
Handlowe spóïki osobowe to spóïka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowoakcyjna. Wspólnicy spóïki, wybierajÈc – przy podpisywaniu aktu erekcyjnego – dany model
prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej, decydujÈ m.in. o swojej odpowiedzialnoĂci za zobowiÈzania spóïki, partycypacji w zysku i stracie, przedmiocie dziaïalnoĂci oraz o wysokoĂci
wkïadów pieniÚĝnych (lub niepieniÚĝnych). Aby zmieniÊ rodzaj spóïki, moĝna przeprowadziÊ
proces przeksztaïcenia w spóïkÚ osobowÈ lub kapitaïowÈ (sp. z o.o. i s.a.). Oznacza to jednak
dokonywanie czynnoĂci prawnych, których charakter nie jest do koñca zdefiniowany na gruncie podatku od towarów i usïug, od czynnoĂci cywilnoprawnych czy podatku dochodowego od
osób fizycznych. Warto rozwaĝyÊ, czy przeksztaïcenie spóïki osobowej w innÈ spóïkÚ osobowÈ
moĝe byÊ neutralne podatkowo, a jeĂli ma wystÈpiÊ podatek – to jak okreĂliÊ jego elementy
(przedmiot, stawka, podstawa opodatkowania). Przepisy ustaw podatkowych nie stanowiÈ
w sposób kategoryczny – w stosunku, do których czynnoĂci spóïka jest podatnikiem lub
pïatnikiem. Niniejsze opracowanie stanowi analizÚ naukowÈ obowiÈzujÈcych w tym zakresie poglÈdów wystÚpujÈcych w doktrynie prawa podatkowego i prawa spóïek handlowych.
Potrzeba przeprowadzenia takiego badania wynika takĝe z tego, ĝe zarówno w interpretacjach indywidualnych, jak i orzecznictwie sÈdowo-administracyjnym kwestia opodatkowania
przeksztaïcenia w wiÚkszoĂci omawiana jest w odniesieniu do zamiany formy prawnej spóïki
osobowej na spóïkÚ kapitaïowÈ.
Sïowa kluczowe: spóïka osobowa, przeksztaïcenie, podatek od czynnoĂci cywilnoprawnych.
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Tax effects of converting the partnership into other partnership
Commercial partnerships is a general partnership, professional partnership, limited partnership, 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
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in the doctrine of tax law and company law. The need to carry out that examination results
also from the fact that both the individual interpretations and administrative jurisprudence
the issue of taxation of transformations in the vast majority of this is in relation to convert the
legal form of a partnership on a capital company.
Keywords: partnership, transformation of a company, civil law transactions tax.
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1. WstÚp
PrzedsiÚbiorca ma moĝliwoĂÊ prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej w ramach
jednoosobowej dziaïalnoĂci, spóïki cywilnej lub spóïki prawa handlowego. Decyzja o wyborze formy dziaïalnoĂci naleĝy
wyïÈcznie do przedsiÚbiorcy1 – to on ponosi
odpowiedzialnoĂÊ (peïnÈ lub ograniczonÈ)
za niepowodzenie swojego przedsiÚwziÚcia
gospodarczego. Ponadto musi zdecydowaÊ,
czy podmiot gospodarczy zostanie utworzony przez przedsiÚbiorcÚ od podstaw,
czy teĝ bÚdzie wykorzystana dotychczasowa forma dziaïalnoĂci. Dla potrzeb tego
artykuïu naleĝy definiowaÊ przeksztaïcenie
jako zmianÚ dotychczasowej formy prawnej spóïki handlowej w innÈ spóïkÚ prawa,
przy jednoczesnej sukcesji generalnej praw
i obowiÈzków oraz ciÈgïoĂci zdolnoĂci
prawnej. Wskutek tego nie powstaje nowy
podmiot, lecz zmianie ulega forma prawna
dotychczasowej dziaïalnoĂci. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe tylko w stosunku do niektórych
rodzajów przedmiotowego procesu moĝna
odnaleěÊ poglÈdy podnoszone w doktrynie prawa podatkowego oraz w licznych
interpretacjach indywidualnych organów
podatkowych2. Wynika to z wystÚpowania
duĝej liczby tych spóïek i moĝliwoĂci preferencyjnego opodatkowania przeksztaïcenia
spóïki kapitaïowej w kapitaïowÈ na gruncie podatku od czynnoĂci cywilnoprawnych
(dalej takĝe jako PCC). Spóïki osobowe,
jako prostsza forma spóïki handlowej, byïy
jednak w przeszïoĂci czÚsto wybierane przez
maïĝonków, przedstawicieli wolnych zawodów, czïonków tej samej rodziny. Obecnie
spóïki jawne oraz partnerskie nie wydajÈ
siÚ podmiotami gospodarczymi zapewniajÈcymi wïaĂciwÈ ochronÚ majÈtków osobistych wspólników przed wierzycielami
spóïki. Naturalnym rozwiÈzaniem zdaje
siÚ zmiana dotychczasowej dziaïalnoĂci
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(wbramach spóïki osobowej) na innÈ formÚ
gospodarczÈ – np. spóïkÚ komandytowÈ.
W takim wypadku niektórzy ze wspólników
stajÈ siÚ komandytariuszami i ograniczajÈ
swojÈ odpowiedzialnoĂÊ tylko do sumy
komandytowej (wartoĂci okreĂlonej pomiÚdzy wspólnikami). Warto zatem zastanowiÊ
siÚ jak zmienia siÚ sytuacja prawna wspólników w zwiÈzku z przeksztaïceniem na
gruncie prawa podatkowego. Taki proces
moĝe byÊ powodem wÈtpliwoĂci – czy aby
przeksztaïcenie spóïki osobowej w innÈ
spóïkÚ osobowÈ nie stanowi duĝego obciÈĝenia podatkowego. Celem artykuïu jest
odpowiedě na pytanie, czy przeksztaïcenie spóïki osobowej w innÈ osobowÈ moĝe
byÊ neutralne podatkowo. Na to pytanie
moĝna uzyskaÊ odpowiedě jedynie poprzez
wnikliwÈ (wielopïaszczyznowÈ) analizÚ
naukowÈ przepisów o podatku dochodowym, podatku od czynnoĂci cywilnoprawnych i podatku od towarów i usïug.

2. Charakter prawny
przeksztaïcenia spóïki osobowej
w osobowÈ
W piĂmiennictwie wyróĝnia siÚ przeksztaïcenie w rozumieniu sensu stricto
(zmiana formy prawnej przy jednoczesnej
kontynuacji istnienia podmiotu) oraz sensu
largo (zmiana formy prawnej takĝe przez
likwidacjÚ, upadïoĂÊ, rozwiÈzanie, aport
przedsiÚbiorstwa spóïki przeksztaïcanej
do innej spóïki)3. Ustawodawca dokonaï podziaïu w Kodeksie spóïek handlowych4 czynnoĂci modyfikujÈcych formÚ
prawnÈ spóïki handlowej na: poïÈczenie
(dziaï I), podziaï (dziaï II) i przeksztaïcenie (dziaïb III). Przeksztaïcenie sensu largo
moĝna podzieliÊ na: uregulowane dla kaĝdej spóïki odrÚbnie (przepisy o likwidacji,
upadïoĂci, rozwiÈzaniu) oraz uniwersalne
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dla spóïek osobowych lub kapitaïowych
(aport przedsiÚbiorstwa5). Naleĝy postawiÊ
tezÚ, ĝe w wyniku przeksztaïcenia w rozumieniu sensu largo w sposób istotny zmieniajÈ siÚ prawa wspólników lub struktura
przedsiÚbiorstwa spóïki. Natomiast przeksztaïcenie sensu stricto (takĝe wedle gramatycznej wykïadni przepisów o podziale,
poïÈczeniu) nie oznacza, ĝe majÈtek spóïki
ulegnie zmianie i nastÈpi pomniejszenie
przysïugujÈcych wspólnikom praw udziaïowych.
Przeksztaïcenie spóïki prawa handlowego stanowi jeden z najbardziej skomplikowanych procesów opisanych w Kodeksie
spóïek handlowych. PoĂwiÚcono mu ponad
czterdzieĂci artykuïów Dziaïu III k.s.h.
Przeksztaïcenie spóïki osobowej w osobowÈ zostaïo natomiast zawarte w czterech
jedynie przepisach (art. 581–584 k.s.h.).
Przeksztaïcenie uproszczone wystÚpuje,
gdy przeksztaïceniu w spóïkÚ osobowÈ
ulega spóïka jawna lub partnerska, w której
wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spóïki
przeksztaïcanej6. Wtedy wystarcza, aby
wspólnicy sporzÈdzili plan przeksztaïcenia,
podjÚli uchwaïÚ o przeksztaïceniu7 i podpisali umowÚ nowej spóïki (art. 582, 558 par.
2 pkt. 1 i 2 k.s.h.). Brak licznych wymogów
formalnych tego procesu ma uïatwiÊ zmianÚ
formy prawnej spóïkom jawnym oraz partnerskim, które sÈ coraz rzadziej wybierane
ze wzglÚdu na nieograniczonÈ odpowiedzialnoĂÊ wspólników). Jak to zostaïo juĝ
wspomniane na wstÚpie, czÚĂÊ ze spóïek
partnerskich to podmioty zaïoĝone ponad
kilkanaĂcie lat temu przez przedstawicieli
wolnych zawodów (m.in. radców prawnych,
lekarzy). Wraz zb otwarciem samorzÈdów
zawodowych na moĝliwoĂÊ prowadzenia
praktyki w ramach innych rodzajów spóïek
spóïki jawne i partnerskie przestaïy siÚ cieszyÊ zainteresowaniem wĂród przedstawicieli wolnych zawodów. Moĝna postawiÊ
tezÚ, ĝe spóïki komandytowe wydajÈ siÚ
atrakcyjniejsze ze wzglÚdu na ograniczonÈ
odpowiedzialnoĂÊ komandytariuszy (choÊ
przedstawiciele wolnych zawodów nie
mogÈ sprawowaÊ zazwyczaj innej funkcji
niĝ komplementariusza w sp.k.).
Poza zakresem odpowiedzialnoĂci
wspólników, spóïki komandytowe i komandytowo-akcyjne róĝniÈ siÚ od spóïki jawnej
(partnerskiej) sposobem przeksztaïcenia
wbinnÈ spóïkÚ osobowÈ. Do przeksztaïcenia
wymaga siÚ sporzÈdzenia planu przeksztaïcenia, powziÚcia uchwaïy o przeksztaïceniu,
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powoïania czïonków organu spóïki przeksztaïcanej (albo okreĂlenia wspólników
prowadzÈcych sprawy tej spóïki i reprezentujÈcych jÈ), zawarcia umowy spóïki przeksztaïconej, dokonania w rejestrze wpisu
spóïki przeksztaïconej i wykreĂlenia spóïki
przeksztaïcanej. Plan przeksztaïcenia naleĝy poddaÊ badaniu przez biegïego rewidenta8 co do rzetelnoĂci i prawidïowoĂci
tego planu. Dodatkowo powinno mieÊ miejsce podwójne zawiadomienie wspólników
o zamiarze podjÚcia uchwaïy o przeksztaïceniu (w odstÚpie nie krótszym niĝ dwa
tygodnie i nie póěniej niĝ na miesiÈc przed
planowanym dniem podjÚcia tej uchwaïy).
W myĂl art. 558 § 2 pkt. 3 i 4 k.s.h. zaïÈcznikami do planu przeksztaïcenia sÈ: wycena
skïadników majÈtku (aktywów i pasywów)
spóïki przeksztaïcanej, sprawozdanie finansowe sporzÈdzone dla celów przeksztaïcenia na okreĂlony dzieñ w miesiÈcu poprzedzajÈcym przedïoĝenie wspólnikom planu
przeksztaïcenia przy zastosowaniu takich
samych metod i wb takim samym ukïadzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe
spóïki. Wspomniane wymagania formalne
przewidziane w Kodeksie spóïek handlowych w stosunku do przeksztaïcenia spóïki
komandytowej w innÈ spóïkÚ osobowÈ majÈ
charakter norm ius cogens i nie mogÈ byÊ
ograniczone lub wyïÈczone na podstawie
woli stron (wspólników).
DokonujÈc krótkiej komparatystyki obu
wspomnianych procesów, naleĝy zauwaĝyÊ,
ĝe w przypadku uproszczonego przeksztaïcenia brak jest obowiÈzku sporzÈdzania
opinii przez biegïego rewidenta co do rzetelnoĂci i prawidïowoĂci planu przeksztaïcenia, zawiadamiania wspólników (takĝe
przedstawienia im ustnie istotnych elementów dokumentów wymienionych w art. 561
§ 1 k.s.h.). Pozwala to wspólnikom przeprowadziÊ proces w sposób szybki i mniej kosztowny (nie trzeba ponosiÊ kosztu wynagrodzenia biegïego rewidenta). JeĂli wszyscy
wspólnicy wyraĝajÈ zgodÚ na uczestnictwo
w spóïce przeksztaïconej, to oznacza, ĝe
zapoznali siÚ z projektami uchwaï o przeksztaïceniu oraz umowy spóïki przeksztaïcanej. Peïna akceptacja dla przeksztaïcenia
jest w peïni poĝÈdana, gdyĝ modyfikacja
formy prowadzonej dziaïalnoĂci naleĝy
do jednej z najbardziej istotnych zmian
podczas trwania spóïki. Dzieje siÚ tak ze
wzglÚdu na fakt, ĝe dotychczasowi wspólnicy otrzymujÈ nowe prawa, a ich katalog
obowiÈzków ulega znacznej zmianie.
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3. Skutki podatkowe w Ăwietle
ustawy o podatku od towarów
i usïug
Zgodnie z art. 1 ustawy o PCC9 nie
podlegajÈ podatkowi od czynnoĂci cywilnoprawnych te czynnoĂci, które zostaïy
opodatkowane na gruncie VAT. Podobna
sytuacja zaistnieje w stosunku do czynnoĂci podlegajÈcych VAT – nie powinny byÊ
opodatkowane PCC, takĝe jeĂli podatnik
VAT czynny (spóïka) jest zwolniony przedmiotowo lub podmiotowo (Krawczyk, 2001,
s. 34–36). WyjÈtkiem jest sytuacja, w której strony umowy dokonajÈ sprzedaĝy lub
zamiany, której przedmiotem jest nieruchomoĂÊ lub jej czÚĂÊ, albo prawo uĝytkowania wieczystego, spóïdzielcze wïasnoĂciowe
prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spóïdzielni mieszkaniowej lub
prawo do miejsca postojowego w garaĝu
wielostanowiskowym lub udziaï w tych
prawach (takĝe jeĂli mieÊ bÚdzie miejsce
sprzedaĝ udziaïów i akcji spóïek prawa
handlowego). W procesie przeksztaïcenia
nie dochodzi do czynnoĂci zbycia towarów,
wykonania usïugi bÈdě przeniesienia wïasnoĂci. JeĂli wspólnicy chcieliby zmniejszyÊ
majÈtek (np. wycofujÈc czÚĂÊ z wniesionych
do spóïki wkïadów) spóïki przeksztaïcanej,
to powinni to uczyniÊ przed podjÚciem
uchwaïy o przeksztaïceniu. Po stworzeniu
planu przeksztaïcenia i podjÚciu uchwaïy
rozporzÈdzanie majÈtkiem spóïki doprowadzi do sytuacji, w której struktura przedsiÚbiorstwa spóïki (oraz jego wycena) bÚdzie
róĝna w planie przeksztaïcenia i w umowie spóïki. PrzyjmujÈc jednak wzorcowy
charakter przeksztaïcenia, majÈtek spóïki
przeksztaïcanej staje siÚ ex lege majÈtkiem
spóïki przeksztaïconej. Tym samym nie
nastÚpuje m.in. wyprowadzenie z przedsiÚbiorstwa pierwotnego podmiotu skïadników majÈtkowych i wprowadzenie ich do
spóïki przeksztaïconej. Zmiany formy nie
naleĝy interpretowaÊ jako przykïadu czynnoĂci opodatkowanej podatkiem od towarów i usïug10.

4. Konsekwencje przeksztaïcenia na
gruncie PCC
Zmiana formy prawnej spóïki osobowej w osobowÈ – co do zasady – powoduje
powstanie obowiÈzku podatkowego po
stronie spóïki na gruncie podatku od czynnoĂci cywilnoprawnych. Stawka podatku
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wb tym przypadku wynosi 0,5%, zaĂ podstawa opodatkowania uzaleĝniona jest
od wartoĂci wkïadów do spóïki osobowej
powstaïej wbwyniku przeksztaïcenia (art. 6
i 7 ustawy o PCC). Od podstawy opodatkowania odlicza siÚ kwotÚ wynagrodzenia
notariusza wraz z VAT, opïatÚ sÈdowÈ zwiÈzanÈ z wpisem zmiany do Rejestru PrzedsiÚbiorców Krajowego Rejestru SÈdowego,
opïatÚ za ogïoszenie w Monitorze SÈdowym i Gospodarczym zmiany wpisu w KRS.
Naleĝy uznaÊ, ĝe ustawodawca wyïÈczyï
przy tym zastosowanie ustawy ob podatku
od czynnoĂci cywilnoprawnych do zmian
umowy spóïki osobowej w przedmiocie
przeksztaïcenia w innÈ spóïkÚ osobowÈ, gdy
w zwiÈzku z tym procesem nie zwiÚksza siÚ
majÈtek spóïki przeksztaïconej (vide art. 1
ust. 3 pkt. 3 ustawy o PCC)11. W Ăwietle
art. 28 k.s.h. majÈtkiem spóïki jest mienie
wniesione jako wkïad lub nabyte w trakcie
istnienia spóïki. Dlatego teĝ jeĂli w trakcie procesu wartoĂÊ majÈtku ulegnie podniesieniu, np. wskutek doïÈczenia nowego
wspólnika i wniesienia przez niego aportu,
to powstanie wartoĂÊ nieopodatkowana
uprzednio PCC. Róĝnica pomiÚdzy zwiÚkszonym majÈtkiem a wartoĂciÈ pierwotnÈ
(przed podjÚciem uchwaïy wspólników
ob przeksztaïceniu) jest podstawÈ opodatkowania na gruncie podatku od czynnoĂci cywilnoprawnych. Zdaniem niektórych
jest to przesïanka bezprzedmiotowa, gdyĝ
zwiÚkszenie majÈtku w trakcie przeksztaïcenia nie jest moĝliwe (Kuniewicz, 2010,
s. 29–31; Litwiñczuk, 2001, s. 6–8). Takie
twierdzenie wydaje siÚ nie w peïni uprawnione. W szczególnoĂci trudnoĂÊ moĝe
sprawiÊ interpretacja stosownych momentów, w których naleĝy porównaÊ majÈtek
spóïki przeksztaïcanej ze spóïkÈ przeksztaïconÈ. Jednym z rozwiÈzañ jest porównanie
wysokoĂci wkïadów do spóïki przeksztaïcanej, wniesionych w momencie powstania
spóïki (a takĝe podczas jej trwania) zbwysokoĂciÈ wkïadów, które wprowadzajÈ wspólnicy spóïki przeksztaïconej.
W piĂmiennictwie (Goettel i Goettel,
2007, s. 118–119, Waluga, 2007, s. 86–88;
Zdanowicz, 2009, s. 30; 32) podnosi siÚ
takĝe, ĝe ustawodawca, konstruujÈc art. 1
ust. 3 pkt. 3 ustawy o PCC, miaï na uwadze wszystkie procesy restrukturyzacyjne
spóïki (dotyczÈce zmian jej podmiotowoĂci
prawnej), okreĂlane jako przeksztaïcenia
sensu largo. UzasadniaÊ miaïoby to uĝycie we wspomnianym artykule wyraĝenia
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„przeksztaïcenie lub ïÈczenie spóïek”. Taki
poglÈd nie wydaje siÚ jednak wïaĂciwy
wb kontekĂcie art. 2 pkt. 6 ustawy o PCC,
gdyĝ w ustawie o PCC zawarto oddzielne
uregulowania odnoszÈce siÚ do podziaïu,
ïÈczenia spóïek lub wniesienia przedsiÚbiorstwa do spóïki. Oznacza to, ĝe wszystkie czynnoĂci, wskutek których nastÚpuje
zmiana umowy spóïki, zostaïy okreĂlone
wbtaki sposób, jaki ma to miejsce w Kodeksie spóïek handlowych. Tym samym teza
o moĝliwoĂci stosowania wykïadni rozszerzajÈcej art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy o PCC
jest nieprawidïowa. JednoczeĂnie nie stoi
to na przeszkodzie, aby uznaÊ za przejrzysty
podatkowo na gruncie podatku od czynnoĂci cywilnoprawnych proces przeksztaïcenia
spóïki osobowej w innÈ osobowÈ wtedy, gdy
zwiÚkszeniu nie ulega majÈtek spóïki przeksztaïcanej.
Warto przy tym nadmieniÊ, ĝe Komisja
Europejska postuluje zniesienie podatku
od dziaïañ restrukturyzacyjnych takĝe
wb stosunku przeksztaïcenia spóïki osobowej w kapitaïowÈ (preambuïa Dyrektywy
Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r.
dotyczÈca podatków poĂrednich od kapitaïów12). W sposób obszerny odnoszÈ siÚ do
tego sÈdy administracyjne13, wedle których
nakïadanie na spóïki osobowe jakichkolwiek podatków poĂrednich z tytuïu przeksztaïcenia w rozumieniu sensu stricto jest
niezgodne z treĂciÈ preambuïy ww. Dyrektywy. Pañstwa czïonkowskie powinny dÈĝyÊ
do zniesienia wszelkich podatków zwiÈzanych ze zmianÈ formy prowadzonej dziaïalnoĂci ze spóïki osobowej w innÈ spóïkÚ
prawa handlowego. Bezpodstawne wydaje
siÚ stosowanie wykïadni rozszerzajÈcej
art. 1 Dyrektywy 2008/7/WE w taki sposób, aby przeksztaïcenie kaĝdej spóïki
osobowej poczytywaÊ jako „restrukturyzacjÚ spóïki kapitaïowej”. Nie moĝna godziÊ
siÚ z wymiennym stosowaniem tautologii
prawniczej, gdyĝ oznaczaïoby to pominiÚcie definicji legalnych zawartych zarówno
w prawie podatkowym, jak i innych dziedzinach prawa (np. handlowego) poĂrednio
majÈcych wpïyw na opodatkowanie przeksztaïceñ.

5. Przeksztaïcenie a podatek
dochodowy
Przepisy ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych14 nie zawierajÈ postanowieñ szczególnych, który mogïyby byÊ
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podstawÈ opodatkowania czynnoĂci przeksztaïcenia spóïki osobowej w innÈ spóïkÚ
osobowÈ na gruncie PIT. Artykuï 10 p.d.o.f.,
który zawiera katalog ěródeï przychodu,
nie obejmuje swoim zakresem tego typu
procesu. JeĂli dotychczasowi wspólnicy nie
uzyskajÈ (w zwiÈzku z przeksztaïceniem)
nowych praw lub nie otrzymajÈ Ăwiadczeñ pieniÚĝnych wypïaconych np. z tytuïu
rekompensaty za ograniczenie moĝliwoĂci
podejmowania decyzji za spóïkÚ (w razie
zmiany statusu wspólnika sp.j. na komandytariusza sp.k.), to przychód nie powstanie
po ich stronie. JeĂli przed zakoñczeniem
procesu przeksztaïcenia powstaï zysk po
stronie spóïki przeksztaïcanej i nie zostaï
on pozostawiony do dyspozycji wspólników, to rejestracja spóïki przeksztaïconej
nie powoduje wypïaty akumulowanego
zysku i powstania obowiÈzku w zakresie
podatku dochodowego od osób fizycznych15. Wbspóïce przeksztaïconej wspólnik
posiada to samo prawo do zysku i jest tak
samo opodatkowany jedynie podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
JeĂli wspólnicy spóïki osobowej w trakcie przeksztaïcenia dokonajÈ przeniesienia
wartoĂci wniesionych wkïadów do spóïki
przeksztaïcanej na kapitaï zakïadowy spóïki
komandytowo-akcyjnej, to nie wystÈpi przychód po stronie spóïki przeksztaïconej (lub
jej wspólników). Mimo ĝe w odróĝnieniu
od pozostaïych spóïek osobowych spóïka
komandytowo-akcyjna posiada instytucje
kapitaïu zakïadowego (wb trakcie przeksztaïcenia jest on pokrywany z majÈtku
spóïki przeksztaïcanej), to dopiero jego
podwyĝszenie o Ărodki znajdujÈce siÚ na
kapitale zapasowym spóïki przeksztaïcanej
moĝe byÊ kwalifikowane jako rozdysponowanie zysku spóïki przez wspólników (obowiÈzek zapïaty podatku dochodowego) –
art. 24 ust. 5 pkt. 4 p.d.o.f.
Spóïki osobowe, z wyjÈtkiem spóïki
komandytowo-akcyjnej, nie sÈ opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób
prawnych16. Warto jednak nadmieniÊ, ĝe
takĝe w Ăwietle art. 12 ustawy o CIT nie
moĝna kwalifikowaÊ przeksztaïcenia spóïki
kapitaïowej w innÈ spóïkÚ kapitaïowÈ jako
czynnoĂÊ skutkujÈcÈ powstaniem przychodu po stronie spóïki lub wspólników.
JeĂli wspólnicy nie otrzymujÈ ĝadnego
przysporzenia w zwiÈzku z przeksztaïceniem, to bezpodstawne wydaje siÚ twierdzenie, jakoby wspólnicy ci otrzymywali
nowe prawa majÈtkowe. Warto przy tym
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przyznaÊ, ĝe wartoĂÊ niepodzielonego
zysku wb spóïce przeksztaïcanej (art. 10
ust.b 1 pkt.b 8 ustawy o CIT) oraz podwyĝszenie kapitaïu zakïadowego z Ărodków
zgromadzonych na kapitale zapasowym
(art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT) spóïki
przeksztaïconej stanowi przychód podatkowy dla spóïki. Obecnie trwa dyskusja17
co do sposobu i charakteru opodatkowania
spóïek komandytowo-akcyjnych. Nie mniej
wÈtpliwoĂci moĝe wzbudzaÊ sposób sukcesji
praw i obowiÈzków wspólników w zwiÈzku
z procesem przeksztaïcenia.

6. Sukcesja praw i obowiÈzków
podatkowych
Aby okreĂliÊ charakter sukcesji podatkowej przeksztaïcenia spóïki osobowej wbosobowÈ, naleĝy odnieĂÊ siÚ do postulatu homogenicznoĂci procesu przeksztaïcenia. Wedle
tej tezy przeksztaïcenie homogeniczne nie
skutkuje zmianÈ osoby podatnika, prawa
i obowiÈzki podatkowe sÈ takie same dla
spóïki przeksztaïconej i przeksztaïcanej –
poniewaĝ jest to ten sam podmiot18. Dlatego teĝ jeĂli spóïki osobowa jest wïaĂcicielem nieruchomoĂci lub gruntów rolnych,
to spóïka przeksztaïcona staje siÚ podatnikiem w zakresie tych podatków, poczÈwszy od pierwszego dnia miesiÈca nastÚpujÈcego od dokonania rejestracji spóïki
przeksztaïconej (wpis w ksiÚdze wieczystej
ma w tej sytuacji charakter deklaratoryjny).
W myĂl art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej19 osobowa spóïka prawa handlowego
w wyniku przeksztaïcenia wstÚpuje we
wszelkie przewidziane w przepisach prawa
podatkowego prawa i obowiÈzki przeksztaïcanej spóïki. Niekiedy stawiana jest teza, ĝe
w prawie prywatnym przy przeksztaïceniu
spóïki ma miejsce kontynuacja, zaĂ w prawie podatkowym – sukcesja praw i obowiÈzków20. Kontynuacja praw to pozostawanie
w tym samym ksztaïcie (co dotychczas)
praw i obowiÈzków spóïki. Sukcesja jest
przeniesieniem (ex lege) praw i obowiÈzków
na nowy podmiot, tj. spóïka przeksztaïcana
przekazuje spóïce przeksztaïconej przedmiotowe prawa o charakterze obligacyjnym. Tym samym, skoro jest mowa w art.b93
i 93a OP o wstÚpowaniu nowego podmiotu
w prawa podmiotu przeksztaïcanego, to
oznacza to sukcesjÚ praw (przejĂcie). Ciekawa wydaje siÚ teza o selektywnoĂci praw
ib obowiÈzków, które mogÈ byÊ przedmiotem sukcesji. RozumujÈc a contrario: na
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nowy podmiot przechodzÈ jedynie te prawa
i obowiÈzki, których sukcesja nie zostaïa
wyïÈczona w drodze decyzji administracyjnej na podstawie 553 § 2 k.s.h.21. JeĂli
zaïoĝymy, ĝe spóïce przeksztaïcanej zostaïa
– w drodze decyzji podatkowej – udzielona
ulga podatkowa, to organ podatkowy ma
w odniesieniu do spóïki przeksztaïconej
prawo do wydania nowej decyzji uchylajÈcej decyzjÚ pierwotnÈ o przyznanie ulgi.
Nie wydaje siÚ tutaj prawidïowe zastosowanie wygaĂniÚcia decyzji lub wszczÚcie
postanowienia w przedmiocie stwierdzenia niewaĝnoĂci decyzji o przyznanej uldze
podatkowej. PoglÈd ob sukcesji generalnej
(wstÈpieniu spóïki przeksztaïconej w sytuacjÚ prawnÈ spóïki przeksztaïcanej) naleĝy
przeciwstawiÊ twierdzeniu obbraku powstania nowego podmiotu. Skutkiem przeksztaïcenia jest zmiana formy prawnej podmiotu, który nawet na moment nie zawiesza
swojej dziaïalnoĂci. Dlatego teĝ, jeĂli jest
to ten sam podmiot (zachowuje takĝe NIP,
numer REGON, rachunek bankowy), to
prawa ib obowiÈzki nie ulegajÈ przeniesieniu, lecz pozostajÈ wb sposób niezmienny
przy podmiocie (mimo ĝe po zarejestrowaniu spóïki przeksztaïconej jego forma
prawna ulega zmianie). Wbzakres obowiÈzków spóïki przeksztaïcanej wchodzÈ takĝe
zobowiÈzania, które zostaïy zaciÈgniÚte
przed przeksztaïceniem spóïki osobowej.
Wspólnicy spóïki osobowej odpowiadajÈ
ze spóïkÈ przeksztaïconÈ za zobowiÈzania
powstaïe przed dniem rejestracji przeksztaïcenia w KRS, przez okres trzech lat
od tego dnia. Kontynuacja dotyczy zatem
nie tylko praw i obowiÈzków spóïki, ale –
w niektórych przypadkach – takĝe wspólników spóïki przeksztaïcanej. Nie jest to
odpowiedzialnoĂÊ subsydiarna, tj. moĝna
dochodziÊ spïaty zobowiÈzania od razu do
jednego z wspólników (bez uprzedniego
skierowania siÚ do majÈtku spóïki przeksztaïconej) (Pawïyszcze, 2004, s. 25–27;
Stepieñ, 2006, s. 29–32, Witosz, 2005,
s. 3–6). Tym samym wspólnicy mogÈ byÊ
obciÈĝeni odsetkami za zwïokÚ od zalegïoĂci podatkowych, kosztami postÚpowania
egzekucyjnego, niezwróconymi w terminie
zaliczkami naliczonego podatku od towarów i usïug. Wspólnicy traktowani sÈ –
wb Ăwietle art. 107 OP i nastÚpnych – jako
osoby trzecie, wobec których musi byÊ prowadzone postÚpowanie podatkowe i musi
byÊ wydana odrÚbna decyzja. StwierdziÊ
naleĝy, ĝe organ podatkowy moĝe zwróciÊ
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siÚ do danego dïuĝnika solidarnego, jednak
wczeĂniej musi przeprowadziÊ postÚpowania podatkowe wobec wszystkich zobowiÈzanych.

7. Podsumowanie
Przeksztaïcenie jest zmianÈ formy
prawnej danej spóïki, wskutek czego nie
powstaje nowy (odrÚbny) podmiot. Chociaĝ
wspólnicy wraz z rejestracjÈ spóïki przeksztaïconej zaczynajÈ podlegaÊ nowym
przepisom prawa handlowego (dla danego
rodzaju spóïki), to majÈ innÈ pozycjÚ niĝ
udziaïowcy spóïki tego samego typu stworzonej od podstaw. Na gruncie prawa cywilnego, prawa pracy nastÚpuje kontynuacja
praw i obowiÈzków dotychczasowego podmiotu na nowo utworzony (StÚpieñ, 2006,
s.b 24–27; Sokal, 2005, s. 58–59). Moĝna
przyjÈÊ tezÚ, ĝe przeksztaïcenie spóïki osobowÈ w innÈ spóïkÚ osobowÈ jest transparentne podatkowo, jeĂli wspólnicy wyrazili
zgodÚ o uczestnictwie w spóïce przeksztaïconej, swoim dziaïaniem nie powodujÈ podwyĝszenia majÈtku spóïki w trakcie procesu
i nie zmieniajÈ partycypacji udziaïu w zysku
spóïki. Podatek od towarów i usïug nie
wystÈpi, gdyĝ nie jest dokonywana sprzedaĝ towarów lub Ăwiadczenie usïug przez
wspólników czy spóïkÚ. Wspólnicy (jeĂli
nie zwiÚkszajÈ swoich udziaïów) nie majÈ
powodów do uiszczenia podatku dochodowego, gdyĝ obowiÈzek w tym podatku
nie powstaje. Podobnie w odniesieniu do
podatku od czynnoĂci cywilnoprawnych,
który wystÚpuje jedynie wtedy, gdy wskutek przeksztaïcenia nastÚpuje zwiÚkszenie
majÈtku spóïki przeksztaïcanej. W odniesieniu do odpowiedzialnoĂci podatkowej
naleĝy stwierdziÊ, ĝe wspólnicy spóïki osobowej majÈ gorszÈ sytuacjÚ prawnÈ jako
dïuĝnicy solidarni (odpowiadajÈcy za zobowiÈzania spóïki przeksztaïcanej do 3blat od
chwili rejestracji przeksztaïcenia) wb stosunku do tego, jakie ramy ich odpowiedzialnoĂci wystÚpowaïy w spóïce pierwotnej
(odpowiedzialnoĂÊ subsydiarna). Przy przeksztaïcaniu spóïki osobowej w innÈ spóïkÚ
osobowÈ (za wyjÈtkiem spóïki komandytowo-akcyjnej), nie ulega poszerzeniu krÈg
podatków bezpoĂrednich jakie wystÚpujÈ
w spóïce przeksztaïconej (wspólnicy podlegajÈ jedynie opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych).
KoñczÈc, naleĝy zwróciÊ uwagÚ na
potrzebÚ niezbÚdnych zmian w zakresie
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ustawy o podatku od czynnoĂci cywilnoprawnych – przepisów odnoszÈcych siÚ do
przeksztaïcenia spóïki osobowej w osobowÈ. Ustawodawca winien w sposób jednoznaczny wprowadziÊ konstrukcjÚ zwolnienia w PCC czynnoĂci wspomnianego
przeksztaïcenia (postulat de lege ferenda).
Wspólnicy spóïki, przy podpisywaniu aktu
erekcyjnego spóïki osobowej uiĂcili podatek od czynnoĂci cywilnoprawnych. Dlatego
teĝ nie ma podstaw, aby ponownie opodatkowywaÊ ich PCC z tytuïu sporzÈdzenia
umowy spóïki przeksztaïconej – gdyĝ jest
to ten sam podmiot praw i obowiÈzków co
spóïka przeksztaïcana.

Przypisy
1

2

3

4

5

Spóïki kapitaïowe jako osoby prawne majÈ swobodne prawo domicylu, mogÈ wybieraÊ miejsce siedziby (Opalski, 2009, s. 67). Cytowana
publikacja nie dotyczy spóïek, w których udziaï
ma Skarb Pañstwa, a jedynie podmiotów prywatnych. Szerzej o przeksztaïceniach (zmianach) wb obrÚbie finansów publicznych – zob.
Kosikowski (2010, s. 83–174).
Bïystak (2008, s. 6–8); Lewicki (2003, s. 25);
Gajewski (2001, s. 11); Gajewski (2001, s.b 11);
Szubielska i Kozaczuk (1998, s. 4). Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2013 r.
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
IPPB2/436-233/13-2/MZ; Interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2013 r. Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-170/13-4/
AF, Interpretacja indywidualna z dnia 13bgrudnia
2002 r. Dyrektora Izby Skarbowej wbWarszawie,
IPPB2/436-473/12-4/AF. Instytucja przeksztaïcenia spóïki handlowej wbinnÈ spóïkÚ zostaïa recypowana do porzÈdku prawnego Polski po Ibwojnie Ăwiatowej z ustawodawstwa austriackiego
i pruskiego (MiĂ, 2005, s.b 47). Po raz pierwszy ustawodawca wprowadziï przeksztaïcenia
(spóïek kapitaïowych) wraz z wejĂciem w ĝycie
RozporzÈdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z 27.06.1934 r. – Kodeks handlowy
(Dz.bU. 1934, Nr 57, poz. 502 ze zm.).
Por. Pietrasiewicz (w: Litwiñczuk, 2013, s. 267);
Materna (2009, s. 54) i Klimkiewicz (2011,
s.b 322). W stosunku do przeksztaïcenia sensu
largo uĝywa siÚ takĝe sformuïowania „czynnoĂci, restrukturyzacyjne” (Witosz, 2003, s. 34–36;
Grzybek, 2014, s. 141–149).
Ustawa z dnia 15 wrzeĂnia 2000 r. Kodeks
spóïek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030, j.t.),
zwana takĝe k.s.h.
Autor uĝyï celowo uogólnienia, aby nie wdawaÊ siÚ w dysputÚ na temat moĝliwych róĝnic
wnoszenia wkïadów niepieniÚĝnych w spóïkach
kapitaïowych i osobowych.
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SpóïkÚ cywilnÈ moĝna przeksztaïciÊ w spóïkÚ
osobowÈ, stosujÈc odpowiednio przepisy o przeksztaïceniu spóïki jawnej w innÈ spóïkÚ osobowÈ
– art. 551 § 3 k.s.h. Spóïce przeksztaïconej przysïugujÈ wszelkie prawa i obowiÈzki wspólników
sp.c.
PodjÚcie uchwaïy wszystkich wspólników obprzeksztaïceniu w innÈ spóïkÚ naleĝy dodatkowo
usankcjonowaÊ poprzez pisemne oĂwiadczenie
wspólników o uczestnictwie w spóïce przeksztaïconej. Rezygnacja wspólnika spóïki po
podjÚciu tejĝe uchwaïy jest moĝliwa, jednak
powoduje nieskutecznoĂÊ uchwaïy o uczestnictwie w odniesieniu do innych wspólników, per
analogiam (Kozieï, 2008, s. 96). Wydaje siÚ, ĝe
art. 582 k.s.h. (mimo wÈskiego zakresu sytuacji
do których ma odniesienie) zostaï pod wzglÚdem legislacyjnym prawidïowo skonstruowany,
przeciwnie: Witosz (2007, s. 2–4).
Wyznaczenie biegïego rewidenta dokonywane jest w formie postanowienia przez SÈd
Rejestrowy wïaĂciwy dla siedziby spóïki.
WnioskodawcÈ jest spóïka, która moĝe wskazaÊ danego biegïego rewidenta do badania
wb zakresie przeksztaïcenia spóïki (wymagane
jest zaïÈczenie oĂwiadczenia biegïego rewidenta
o wyraĝeniu zgody na podjÚcie siÚ przedmiotowego badania). JeĂli spóïka tego nie dokona,
SÈd zwróci siÚ do Krajowej Izby Biegïych
Rewidentów o wyznaczenie przez izbÚ osoby
biegïego rewidenta. Szerzej: Miroszewski (2002,
s. 32–35).
Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynnoĂci cywilnoprawnych (Dz. U. 2010, Nr 101,
poz.b 649, j.t.) – dalej ustawa o PCC. Ustawa
zb dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
ibusïug (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054) – zwana
dalej ustawÈ o VAT.
Por. Interpretacja indywidualna z dnia 11 grudnia 2002 r. Dyrektora Izby Skarbowej w odzi,
IPTPP1/443-777/12-4/MG; Interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2012 r. Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-452/12-2/IG.
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 stycznia 2012b 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.
Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego
2008 dotyczÈca podatków poĂrednich od kapitaïów (Dz.U.UE.L. 2013, Nr 141, poz. 30) –
dalej Dyrektywa 2008/7/WE. Obecnie jedynie
siedem pañstw czïonkowskich nakïada tenĝe
podatek (inne zaĂ nakïadajÈ obciÈĝenia podatkowe na przedsiÚbiorców w innej formie),
Opinia Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpoïecznego w sprawie wniosku dotyczÈcego
dyrektywy Rady dotyczÈcej podatków poĂred-
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13

14

15

16

17

18

19

20

nich od gromadzenia kapitaïu (Dz.U.UE.C
2007, Nr 161, poz. 23).
Wyrok Wojewódzkiego SÈdu Administracyjnego
w Krakowie z dnia 10 stycznia 2013 r., I SA/
Kr 895/12; wyrok Wojewódzkiego SÈdu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2013 r., I SA/Go 236/13.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012,
poz.b 361, j.t.) – zwana dalej p.d.o.f. Podatek
dochodowy od osób fizycznych zwany takĝe PIT.
Obopodatkowaniu tego rodzaju przeksztaïcenia
w kontekĂcie podatku dochodowego pisze m.in.
Sobiech (2014, s. 125–135).
Interpretacji indywidualna Dyrektora Izby
Skarbowej w odzi z 16 lipca 2013 r., sygn.
IPTPB1/415-301/13-2/MAP; Interpretacja
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej
wb odzi zb dnia 31 paědziernika 2012 r., sygn.
IPTPB3/423-271/12-5/GG;
Interpretacja
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej
wbKatowicach z dnia 7 paědziernika 2012 r. sygn.
IBPBII/2/415-542/12/MMa. Odmienna sytuacja
wystÚpuje w odniesieniu do przeksztaïcenia
spóïki kapitaïowej w osobowÈ, gdzie opodatkowaniu powinno ulec zgromadzone Ărodki na
kapitale zapasowym – art. 24 ust. 5 pkt. 8 p.d.o.f.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy
ob podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.bU. 2011, Nr 74, poz. 397). Podatek dochodowy od osób prawnych – dalej zwany CIT.
Budziszewski (2013, s. 48); Brzeziñski (2011,
s.b 19); Golec (2012, s. 6). Zdaniem organów
podatkowych, przeksztaïcenie spóïki kapitaïowej
w innÈ kapitaïowÈ nie rodzi obowiÈzku podatkowego w zakresie CIT– interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zbdnia
19 sierpnia 2009 r., IPPB3/423-341/09-4/AG.
Por. Karczyñski (2011, s. 153–155); Radzikowski
(2009, s. 4–8); Mariañski (2003, s. 50–51);
Grzybek (2014, s. 11–31).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. 2007, poz. 749, j.t.).
Generalny charakter tego przepisu sprawia
czasem trudnoĂci interpretacyjne (Karczyñski,
2009, s. 21–23). Naleĝy przy tym stwierdziÊ, ĝe
ustawodawca celowo pominÈï wyjÈtki od tej
zasady – co pozwala stosowaÊ wykïadniÚ rozszerzajÈcÈ, korzystniejszÈ dla podatnika, por.
Smoktunowicz (1997, s. 11) i ¥widerek (2007,
s.b136–138).
Boryczko i Piotrowski (1998, s. 8); Huchla (w:
Brzeziñski i Kosikowski, 1999, s. 148). Zdaniem
SÈdu Apelacyjnego w Poznaniu, w przypadku
kontynuacji nie ma poprzednika i nastÚpcy
prawnego, ale istnieje ta sama spóïka w zmienionej formie, wyrok z dnia 12 wrzeĂnia 2013 r.,
I ACz 1170/13; Litwiñczuk (w: Mastalski, 2001,
s. 37). Odmienny poglÈd wyraĝajÈ Kozaczuk,
ibSzubielska (1998, s. 12–14) i Mariañski (1999,
s. 7; 9).
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Przeciwnie SÈd Apelacyjny w odzi, wyrok
zbdnia 11 paědziernika 2012 r., IbAca 620/12 oraz
Naczelny SÈd Administracyjny, wyrok zb dnia
17bkwietnia 2009 r., II GSK 71/09.
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