
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 7 - 

 Transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

 przedsiębiorstwa jako czynność wyłączona z opodatkowania VAT 

 Teraz,  kiedy  już  wiemy,  jakie  czynności  podlegają  opodatkowaniu  VAT, 

 możemy  przejść  do  odrębnej  grupy  czynności  -  czynności 

 niepodlegających  opodatkowaniu,  które  to  pozostają  poza  zakresem 

 uregulowanym przepisami o podatku od towarów i usług. 

 Przypomnijmy  jednak,  że  o  opodatkowaniu  danej  czynności  podatkiem 

 VAT,  możemy  mówić  tylko  wówczas,  gdy  jest  ona  wykonywana  przez 

 podmiot,  który  dla  tej  właśnie  czynności  działa  jako  podatnik  -  odsyłam  do 

 lekcji pierwszej, w której ta kwestia została omówiona. 

 W  poprzednich  lekcjach  mowa  była  również  o  tym,  że  jedną  z  czynności 

 podlegających  opodatkowaniu  VAT  jest  odpłatna  dostawa  towarów 

 i  odpłatne  świadczenie usług na terytorium kraju. 

 Są  jednak  czynności,  które  pomimo  tego,  że  mieszczą  się  w  zakresie 

 odpłatnej  dostawy  towarów  czy  też  odpłatnego  świadczenia  usług,  nie 

 podlegają  opodatkowaniu  . 

 Jakie to czynności? 

 Ustawodawca  w  art.  6  ustawy  o  VAT  wskazał,  że  przepisów  ustawy  nie 

 stosuje się do: 

 -  transakcji  zbycia  przedsiębiorstwa  lub  zorganizowanej  części 

 przedsiębiorstwa, 

 -  czynności,  które  nie  mogą  być  przedmiotem  prawnie  skutecznej 

 umowy. 
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 W  dzisiejszej  lekcji  omówimy  pierwszą  kategorię  tych  kosztów  czyli 

 transakcję  zbycia  przedsiębiorstwa  lub  zorganizowanej  części 

 przedsiębiorstwa. 

 Przede  wszystkim  należy  się  tutaj  odnieść  do  pojęć  zastosowanych 

 w przepisie. 

 Transakcję  zbycia  rozumieć  należy  podobnie  jak  pojęcie  “dostawy 

 towarów”,  a  ta  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  o  VAT  oznacza  przeniesienie 

 prawa  do  rozporządzania  towarami  jak  właściciel.  Może  to  być  zatem, 

 sprzedaż, aport, zamiana, czy też np. darowizna. 

 Natomiast  pod  pojęciem  zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa 

 zgodnie  z  art.  2  pkt  27e  ustawy  o  VAT  rozumie  się  organizacyjnie 

 i  finansowo  wyodrębniony  w  istniejącym  przedsiębiorstwie  zespół 

 składników  materialnych  i  niematerialnych,  w  tym  zobowiązania, 

 przeznaczonych  do  realizacji  określonych  zadań  gospodarczych,  który 

 zarazem  mógłby  stanowić  niezależne  przedsiębiorstwo  samodzielnie 

 realizujące te zadania. 

 Pojęcie  przedsiębiorstwa  nie  zostało  zdefiniowane  w  ustawie  o  VAT. 

 Określone  zostało  natomiast  w  Kodeksie  Cywilnym  i  do  tej  właśnie 

 definicji  odwołują  się  organy  podatkowe  oraz  sądy  administracyjne. 

 Zgodnie  z  art.  Art.  55  1  Kodeksu  Cywilnego,  przedsiębiorstwo  jest 

 zorganizowanym  zespołem  składników  niematerialnych  i  materialnych 

 przeznaczonym  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  Obejmuje  ono 

 w szczególności: 

 1.  oznaczenie  indywidualizujące  przedsiębiorstwo  lub  jego 

 wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), 

 2.  własność  nieruchomości  lub  ruchomości,  w  tym  urządzeń, 

 materiałów,  towarów  i  wyrobów,  oraz  inne  prawa  rzeczowe  do 

 nieruchomości lub ruchomości, 
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 3.  prawa  wynikające  z  umów  najmu  i  dzierżawy  nieruchomości  lub 

 ruchomości  oraz  prawa  do  korzystania  z  nieruchomości  lub 

 ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, 

 4.  wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, 

 5.  koncesje, licencje i zezwolenia, 

 6.  patenty i inne prawa własności przemysłowej, 

 7.  majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, 

 8.  tajemnice przedsiębiorstwa, 

 9.  księgi  i  dokumenty  związane  z  prowadzeniem  działalności 

 gospodarczej. 

 W  celu  ustalenia  faktycznych  skutków  podatkowych  zbycia 

 przedsiębiorstwa  lub  zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa, 

 każdorazowo  trzeba  zastanowić  się,  czy  zespół  składników  majątkowych 

 będący  przedmiotem  transakcji  może  zostać  zakwalifikowany  jako 

 przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. 

 O  ile  w  przypadku  przedsiębiorstwa  sprawa  może  być  prostsza,  to 

 w  przypadku  zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa,  mogą  się  nasuwać 

 wątpliwości.  Omawiany  przepis,  mówiący  o  braku  opodatkowania  ich 

 zbycia,  ma  jednak  szczególny  charakter  i  jest  interpretowany  bardzo 

 ściśle,  w  związku  z  tym  konieczne  jest  prawidłowe  ustalenie  z  jaką 

 transakcją  mamy  do  czynienia.  W  wielu  przypadkach  niezbędna  będzie 

 indywidualna  interpretacja  podatkowa.  A  na  pewno  każdorazowo  będzie 

 pełniła ona funkcję zabezpieczającą. 

 Dyrektor  Krajowej  Informacji  Skarbowej  w  interpretacji  indywidualnej 

 z  dnia  12.10.2022  r.  sygn.  0111-KDIB3-2.4012.591.2022.2.SR  wskazał, 

 że  aby  określony  zespół  składników  mógł  zostać  zakwalifikowany  jako 
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 zorganizowana  część  przedsiębiorstwa  powinien  spełniać  następujące 

 warunki: 

 -  musi  istnieć  zespół  składników  materialnych  i  niematerialnych, 

 w tym zobowiązań, 

 -  zespół  ten  powinien  być  organizacyjnie  i  finansowo  wyodrębniony 

 w istniejącym przedsiębiorstwie, 

 -  składniki  przedsiębiorstwa  przeznaczone  są  do  realizacji  określonych 

 zadań gospodarczych, 

 -  zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

 realizujące wskazane zadania w sposób samodzielny. 

 Jeśli  którakolwiek  z  powyższych  przesłanek  nie  istnieje,  zespół  składników 

 nie może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 

 We  wspomnianej  interpretacji,  Dyrektor  KIS  podkreślił  również,  że  przy 

 ocenie  czy  składniki  majątku  powinny  być  uznane  za  zorganizowaną  część 

 przedsiębiorstwa, uwzględnić należy następujące okoliczności: 

 -  zamiar  kontynuowania  przez  nabywcę  działalności  prowadzonej 

 dotychczas  przez  zbywcę  przy  pomocy  składników  majątkowych 

 będących przedmiotem transakcji oraz 

 -  faktyczną  możliwość  kontynuowania  tej  działalności  w  oparciu  o 

 składniki będące przedmiotem transakcji. 

 Pojęcie  przedsiębiorstwa  oraz  uznanie  jego  zbycia  za  czynność 

 niepodlegającą  opodatkowaniu  było  natomiast  przedmiotem  interpretacji 

 indywidualnej  nr  sygn.  0113-KDIPT1-2.4012.610.2022.2.AJB  z  dnia 

 25.10.2022  r.  W  interpretacji  tej  Dyrektor  KIS  potwierdził  stanowisko 

 Wnioskodawcy,  zgodnie  z  którym  przedsiębiorstwo  -  dla  celów  prawa 

 podatkowego  -  należy  rozumieć  jako  ogół  praw  podmiotowych,  stosunków 

 faktycznych  (np.  zakresu  i  walorów  dostawców  i  klienteli  czyli  odbiorców, 
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 opinii  o  przedsiębiorstwie  czyli  jego  renomy,  lokalizacji,  stopnia 

 ściągalności  jego  wierzytelności,  środków  pieniężnych,  udziałów)  oraz 

 różnych  innych  wartości  (np.  systemu  organizacyjnego,  doświadczeń  w 

 zakresie  działalności  przedsiębiorstwa,  jakości  znanej  i  stosowanej 

 technologii  itd.),  jakie  prowadzący  przedsiębiorstwo  (jego  właściciel)  sam 

 lub  ze  współpracującymi  osobami  wiąże  w  zorganizowany  zespół 

 majątkowy. 

 Zatem  jak  już  wspomniano,  przed  podjęciem  decyzji  o  opodatkowaniu  lub 

 też  braku  opodatkowania  omawianej  czynności,  należy  się  upewnić  czy 

 faktycznie  mamy  do  czynienia  z  przedsiębiorstwem  lub  ze  zorganizowaną 

 częścią przedsiębiorstwa. 
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