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CZY MAJĄTEK WYPRACOWANY PRZEZ 

SPÓŁKĘ JAWNĄ „PRZENIESIONY” DO SPÓŁKI 

KOMANDYTOWEJ NALEŻY OPODATKOWAĆ 

PCC? 

SPÓŁKA JAWNA

[WKŁADY PLUS 
MAJĄTEK 

WYPRACOWANY W 
TRAKCIE ISTNIENIA]

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

[WKŁADY PO 
PRZEKSZTAŁCENIU 
OKREŚLONE W TEJ 

SAMEJ WYSOKOŚCI CO 
W SPÓŁCE JAWNEJ 

PRZED 
PRZEKSZTAŁCENIEM]



Wyrok WSA w Bydgoszczy z 14 lipca 2020 r., I 

SA/Bd 250/20 (nieprawomocny) 

• Jeśli wkłady w spółce przekształconej zostaną przez

wspólników określone w takiej samej wysokości, jak

wkłady w spółce przekształcanej – wówczas w związku z

przekształceniem nie wystąpi obowiązek zapłaty PCC.

• Błędne jest milcząco przyjęte założenie, że majątek

spółki jawnej w części niebędącej wkładem, lecz

wypracowany przez spółkę w toku działalności, powinien

być traktowany jako wkład do spółki komandytowej w

momencie, gdy spółka jawna ulega przekształceniu w

spółkę komandytową. Wkłady zawsze pochodzą od

wspólników. Nie można traktować jako wkład tego, co

spółka sama wypracowała.

(teza zrekonstruowana – nie stanowi dosłownego cytatu z uzasadnienia) 



art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC - podatkowi podlegają 

m.in. umowy spółki

art. 1 ust. 1 pkt 2) - opodatkowaniu podlegają także zmiany 

umów wymienionych w pkt 1 (a zatem m.in. zmiana umowy 

spółki) – "jeżeli powodują one podwyższenie podstawy 

opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych" 

(z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 – ale ten warunek b/z). 

Art. 1 ust. 3.  W przypadku umowy spółki za zmianę umowy 

uważa się:

3) przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest 

zwiększenie majątku spółki osobowej (…) 

Art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) przy przekształceniu lub łączeniu spółek 

– podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do 

spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia 

albo (…)



PROBLEM SPROWADZA SIĘ DO TEGO, 

JAK ROZUMIEĆ:  

„podwyższenie podstawy opodatkowania” oraz  

„zwiększenie majątku spółki osobowej” 

- w wyniku przekształcenia 

(w opisie zdarzenia przyszłego podano, że wkłady w 
spółce przekształcanej i spółce przekształconej 
zostaną określone w takiej samej wysokości) 



Czy można „traktować jako wkład” to, 

czego wspólnicy/umowa nie określają jako 

wkład? 

Czy majątek spółki przekształcanej (część 

przekraczająca wkłady) automatycznie „staje 

się” wkładem do spółki przekształconej?

„Wkład” i „majątek spółki” to pojęcia języka 

prawnego 

Czy autonomia prawa podatkowego może 

sięgać tak daleko? 
***

Art.  28  KSH „Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione 

jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia”.



Bezpodstawne jest twierdzenie, że pod 

pojęciem wkładów w spółce komandytowej 

(przekształconej) należy rozumieć cały 

majątek spółki jawnej "przekazany" do spółki 

komandytowej na dzień przekształcenia, w 

tym także mienie nabyte w trakcie jej istnienia. 

Spółka jawna bowiem niczego nie 

"przekazuje" do spółki komandytowej, lecz 

spółka jawna staje się spółką komandytową –

zmianie ulega tutaj tylko forma prawna, 

zachodzi tożsamość podmiotowa. Nie mamy 

tutaj dwóch podmiotów, które pomiędzy sobą 

dokonywałyby transferu. 



Wkłady mogą pochodzić tylko od wspólników, 

organ zaś wydaje się budować taką oto 

konstrukcję, że wkładem w spółce komandytowej 

w momencie przekształcenia staje się to, co 

spółka jawna miała – lecz czego źródłem nie były 

wkłady wspólników. Jest to próba stworzenia 

konstrukcji sprzecznej z prawem spółek. Majątek 

wypracowany przez spółkę jawną (który nie 

pochodził z wkładów) nie "przedostaje się" do 

spółki komandytowej w postaci wkładów. 

Zatem, spółka komandytowa już od momentu 

przekształcenia ma zarówno wkłady, jak i inny 

majątek.



eliminacja ponownego opodatkowania 

tych samych wkładów 

Art. 9 – zwalnia się od podatku 

11) umowy spółki i ich zmiany:

a) związane z przekształceniem lub 

łączeniem spółek w części wkładów do 

spółki albo kapitału zakładowego, których 

wartość była uprzednio opodatkowana 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

(…) 



na skutek samego przekształcenia nie 

uległy zwiększeniu wkłady do spółki 

osobowej, co oznacza, że nawet gdyby 

przeprowadzić operację obliczenia podatku, 

to przy zastosowaniu przepisu regulującego 

podstawę opodatkowania i zwolnienie 

uprzednio opodatkowanych wkładów -

podatek musiałby wynieść zero.


