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Istota interpretacji
Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej (Wnioskodawcy) do
spółki komandytowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, rodzi obowiązek
podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie wnoszącego, tj.
Wnioskodawcy i po stronie wspólników spółki - jako otrzymujących aport?
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa
podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we
wniosku z dnia 24 marca 2014 r. (data wpływu do tut.organu) o wydanie pisemnej
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób
fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa do spółki komandytowej– jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 24 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych
wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca od 1993 r. prowadzi działalność gospodarczą na rynku przetwórstwa i
konserwowania owoców i warzyw. Działalność jest prowadzona w oparciu o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT. W skład
prowadzonego przedsiębiorstwa wchodzą m. in. następujące elementy: nazwa
przedsiębiorstwa, znaki towarowe, własność nieruchomości, samochodów, wyposażenia
biura, komputerów, towarów i innych ruchomości, należności m. in. z tytułu dostaw,
zobowiązania, licencje na oprogramowanie komputerowe, księgi rachunkowe, weksle,
umowy współpracy z dostawcami.
Zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych przez
Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi przedsiębiorstwo w
rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego. Działalność gospodarcza jest obecnie prowadzona
przez Wnioskodawcę w trzech zakładach. W przyszłości Wnioskodawca planuje wniesienie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. dwa z trzech zakładów) w drodze wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej, w której będzie wspólnikiem
(komandytariuszem).
Jednocześnie Wnioskodawca, jako osoba fizyczna po wniesieniu zorganizowanej części
przedsiębiorstwa prowadził będzie nadal działalność gospodarczą w oparciu o pozostałe
składniki majątku (trzeci zakład).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych.

Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej (Wnioskodawcy)
do spółki komandytowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, rodzi obowiązek
podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie wnoszącego, tj.
Wnioskodawcy i po stronie wspólników spółki - jako otrzymujących aport...
W ocenie Wnioskodawcy, wniesienie przez niego aportu do spółki osobowej, w której
będzie on wspólnikiem, w myśl przepisów ustawy PIT, powoduje powstanie przychodu u
Wnioskodawcy, jako osoby wnoszącej aport. Jednocześnie jednak, przychód ten zwolniony
jest z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT, zgodnie z którym wolne
od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku
będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej
osobą prawną czyli do spółki osobowej.
W związku z powyższym, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 50 b ustawy PIT,
czynność przeniesienia własności do spółki nie będącej osobą prawną składników majątku
będących wkładem niepieniężnym w postaci dwóch zakładów stanowiących zorganizowaną
część przedsiębiorstwa będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca
prowadzi działalność gospodarczą. Planuje w przyszłości wniesienie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa (na którą składają się dwa z trzech zakładów) w drodze wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej, w której będzie wspólnikiem
(komandytariuszem).
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera szczególnych
unormowań odnoszących się do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa do spółki osobowej. Zawiera jednakże określenie przedmiotu
opodatkowania.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem
dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy, jako wkładu do spółki osobowej stanowi niewątpliwie jej zbycie, gdyż
dochodzi przy tej czynności do przeniesienia własności zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na spółkę osobową.
Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego
wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian
za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w
zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej
działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny
nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z
uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.
Aby zaś mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na
wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci
zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu.
W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu
obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników
majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki
niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku
otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź
wystąpienia z takiej spółki.
Zauważyć przy tym należy, iż zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z
tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej, nie jest uzależnione od rodzaju składników
majątku będących przedmiotem tego aportu. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia, o
którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, pozostaje zatem kwestia, czy przedmiot
aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce
niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przepisy prawa
podatkowego, wskazać należy, iż wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
przez Wnioskodawcę do spółki osobowej, jest czynnością neutralną podatkowo dla
Wnioskodawcy.
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wniesienie przez Wnioskodawcę
zorganizowanej części prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa w formie aportu do
spółki osobowej nie spowoduje powstania po Jego stronie obowiązku uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b Ordynacji podatkowej Minister
właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w
jego indywidualnej sprawie, pisemna interpretację przepisów prawa podatkowego
(interpretację indywidualną).Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie
w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i że nie wywołuje skutków prawnych dla
pozostałych wspólników lub dla spółki.
Należy również wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie
przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku
postepowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź skarbowej zostanie ustalony odmienny
stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
Tut. Organ informuje, że w zakresie problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług
wniosek został rozstrzygnięty odrębnym pismem.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim
wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym
skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia
prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od
dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są
przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro
Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

